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ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ುು ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಮರು ಕಾರ್ಾಾರಂಭ 

ಪರಮುಖ ಸಾರಾಂಶ್ 

ಕೆ ೇವಿಡ್ – 19 ಕಾರಣದಿಂದ ಕೆೇಂದರ ಸಕಾಾರವು ಮಾರ್ಚಾ ತ್ತಂಗಳ ಮ ರನೇ ವಾರದಲ್ಲಾ ಭಾರತ್ದ್ಾದಾಂತ್ ಲ್ಾಕ್ ಡೌನ್ ಘ ೇಷಣೆ 

ಮಾಡಿದ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಾನ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ುು ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯಗಳ ತ್ರಗತ್ತಗಳನ್ುು ಸಥಗಿತ್ಗೆ ಳಿಸಲ್ಾಯಿತ್ು. ಈ ದ್ಾಖಲಯನ್ುು 

ತ್ರ್ಾರಿಸುವ ತ್ನ್ಕ ದ್ೇಶ್ದ ರ್ಾವುದ್ೇ ರಾಜಾವೂ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ುು ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯಗಳನ್ುು ಪುನ್ಃ ತರಯಲು ಅನ್ುಮತ್ತ 

ನಿೇಡಿಲಾ. 

ಕೆ ೇವಿಡ್ – 19 ಸ ೇಂಕು ಮುಂದುವರಯುತ್ತುರುವ ವೇಳೆಯೇ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ುು ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯಗಳನ್ುು ಮತು ತರಯಲು 

ಅನ್ುಮತ್ತ ನಿೇಡಿದಲ್ಲಾ, ಅವುಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾಯಾನಿವಾಹಣೆಯ ಪರಕರಯಗಳಲ್ಲಾ ಮಾಡಿಕೆ ಳುಬೇಕಾದ ಬ್ದಲ್ಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು 

ಮೌಲಾಮಾಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ುದ್, ಹೆ ಸ ಪರಕರಯಗಳೆ ಂದಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತು ಪುನ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥಾಾವಿದ್ಯೇ 

ಎಂಬ್ುದನ್ುು ನಿಣಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ುದ್, ಹಾಗ  ಅವುಗಳನ್ುು ಮತು ತರದಲ್ಲಾ ಹೆಚಿುನ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಕರಮಗಳೆ ಂದಿಗೆ ಕಾಯಾನಿವಾಹಣೆ 

ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ುದ್. 

ಈ ದ್ಾಖಲಯನ್ುು ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಾಗಿದ್. ಮೊದಲ ವಿಭಾಗವು ಎಲ್ಾಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ುು ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯಗಳಿಗೆ 

ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ುದ್. ಎರಡನಯ ವಿಭಾಗವು ಹೆಚ್ುುವರಿ ಮಾಗಾಸ ಚಿಗಳ ಪಟಿಟರ್ಾಗಿದುದ ಇದು ವಸತ್ತ ಮತ್ುು ಅರ-ವಸತ್ತ 

ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ್. 

ಈ ದ್ಾಖಲಯು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯಗಳು ವಿದ್ಾಾರ್ಥಾಗಳಿಗಾಗಿ ಮತು ತರಯಲ್ಡುವಾಗ ಬ್ದಲ್ಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕಾದ ವಿವಿಧ ಕಾಯಾ 

ಪರಕರಯಗಳನ್ುು ಗುರುತ್ತಸುತ್ುದ್. ಇವುಗಳು, ಕಾಯಾನಿವಾಹಣೆ ಮತ್ುು ಯೇಜನ, ತ್ರಗತ್ತಗಳ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಿಕೆ, ಭದರತ ಮತ್ುು ಸುರಕ್ಷತ, 

ಸೌಲಭಾಗಳು ಮತ್ುು ಮ ಲಭ ತ್ ಸೌಕಯಾಗಳು, ಆಹಾರ ಮತ್ುು ವೈದಾಕೇಯ ಸೇವಯಲ್ಲಾನ್ ಬ್ದಲ್ಾವಣೆಗಳನ್ುು ಒಳಗೆ ಂಡಿವ. ಈ 

ಎಲ್ಾಾ ಕಾಯಾಗಳಿಗೆ ಈ ದ್ಾಖಲಯು ಮಾಗಾಸ ಚಿಗಳ ಪಟಿಟಯನ್ುು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ುದ್.  

 ಈ ದ್ಾಖಲಯು, ಪರತ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯದ ಪರಿಸಿಥತ್ತಗೆ ತ್ಕ್ಂತ ಹೆ ಂದಿಕೆ ಮಾಡಬ್ಹುದ್ಾದ ಮತ್ುು ವಿದ್ಾಾರ್ಥಾಗಳು/ಬ ೇಧಕ 

ವಗಾ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಜ ತ ಸಂವಹನ್ ಮಾಡುವುದಕಾ್ಗಿ ಬ್ಳಸಬ್ಹುದ್ಾದ ಮಾಗಾಸ ಚಿಗಳ ಪಟಿಟಯನ್ುು ಒದಗಿಸುತ್ುದ್. ಕಾಾಂಪಸ್ ನ್ 

ಪರವೇಶ್ಕೆ್ ಏನೇನ್ು ಬೇಕು, ಕಾಾಂಪಸ್ ನ್ಲ್ಲಾ ಇರುವಾಗ ರ್ಾವ ಕರಮಗಳನ್ುು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ುು ರ್ಾರಾದರ  ಅನಾರ ೇಗಾಕೆ್ 

ತ್ುತಾುದ್ಾಗ ಏನ್ು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ್ುದನ್ುು ಇವು ಒಳಗೆ ಂಡಿವ.  

ಅಧಿಕಾರ ಹೆ ಂದಿರುವ ಮತ್ುು ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಪರತ್ತನಿಧಿಗಳನ್ುು ಹೆ ಂದಿರುವ ಕೆ ೇವಿಡ್ 19 ಕಾಯಾಪಡೆಯು 

ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯದ ಪರಯತ್ುಗಳ ಮುಂದ್ಾಳತ್ವ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಈ ದ್ಾಖಲಯು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ುದ್. ಮಾಹಿತ್ತಯನ್ುು 
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ನಿೇಡಲು ಮತ್ುು ಪರಿಸಿಥತ್ತಗೆ ಅನ್ುಗುಣವಾಗಿ ಸಥಳದಲ್ಲಾಯೇ ದಿನ್ನಿತ್ಾದ ಅಗತ್ಾಗಳಿಗೆ ತ್ಕು್ದ್ಾಗಿ ಪರತ್ತಕರಯಿಸಲು ಕೆ ೇವಿಡ್ ಹೆಲ್ಪ  

ಡೆಸ್  ಒಂದನ್ುು ತರಯಬೇಕು ಎಂದು ಈ ದ್ಾಖಲಯು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ುದ್. ವಿದ್ಾಾರ್ಥಾಗಳನ್ುು ತ ಡಗಿಸಿಕೆ ಳುುವುದಕಾ್ಗಿ 

ತ್ಂಡವನ್ುು ಸಾಥಪಸಬೇಕು ಮತ್ುು ವಿದ್ಾಾರ್ಥಾಗಳ ಸಮುದ್ಾಯದಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಕಾಯಾನಿವಾಹಣೆಯ ಬ್ದಧತಯನ್ುು ಪಡೆಯಲು ಈ 

ತ್ಂಡವು ಸಕರಯವಾಗಿ ಪಾಲ ೊಳುುವಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಹ ಈ ದ್ಾಖಲಯು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ುದ್. 

ಸಂಸಥಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ್ವಾಗಿ ಮತು ಪುನ್ರಾರಂಭಗೆ ಳುಲು ಮತ್ುು ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸಲು ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯದಲ್ಲಾರುವ ಪರತ್ತಯಬ್ಬರ 

ಸಹಕಾರ ಮತ್ುು ಪರಯತ್ು ಅತ್ಾಗತ್ಾ. 

ತ್ರಗತ್ತಗಳನ್ುು ಮತು ಪಾರರಂಭಿಸಬ್ಹುದ್ೇ ಎಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯಗಳು ಚಿಂತ್ನ ನ್ಡೆಸುತ್ತುರುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಾ ಹಾಗ  ಮತು 

ಪುನ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇವು ಯೇಜನ ರ ಪಸುತ್ತುರುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಾ ಈ ದ್ಾಖಲಯು ಮಾಗಾಸ ಚ್ಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲದ್. ಆದಾಗಯೂ, 

ಎಲ್ಾಾ ಕಾಲದಲ್ಲಾಯ  ಸಥಳಿೇಯ/ರಾಜಾ/ಕೆೇಂದರ ಸಕಾಾರ ಮಟ್ಟದ ಮಾಗಾಸ ಚಿಗಳಿಗೆ ಆದಾತ ನಿೇಡಬೇಕು ಎಂಬ್ುದನ್ುು 

ಗಮನಿಸಬೇಕು. 

1. ಪೇಠಿಕೆ:  

ಕೆ ೇವಿಡ್ – 19 ಸ ೇಂಕನ್ ಪರಸರಣ ಮುಂದುವರಯುತ್ತುರುವ ವೇಳೆಯೇ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ುು ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯಗಳನ್ುು (ಇನ್ುು 

ಮುಂದ್ ಈ ದ್ಾಖಲಯಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯಗಳು ಎಂದು ಕರಯಲ್ಾಗುತ್ುದ್) ಮತು ಪುನ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನ್ುಮತ್ತ ನಿೇಡಿದಲ್ಲಾ, 

ಅವುಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾಯಾನಿವಾಹಣೆಯ ಪರಕರಯಗಳಲ್ಲಾ ಮಾಡಿಕೆ ಳುಬೇಕಾದ ಬ್ದಲ್ಾವಣೆಗಳನ್ುು ನಿಣಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ುದ್, ಹೆ ಸ 

ವಾವಸಥಗಳೆ ಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದಾೂಲಯಗಳು ಮತು ಪುನ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥಾಾವಿದ್ಯೇ ಎಂಬ್ುದನ್ುು ನಿಣಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ುದ್, 

ಹಾಗ  ಕಾರ್ಾಾರಂಭಗೆ ಂಡಾಗ ಹೆಚಿುನ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಕರಮಗಳೆ ಂದಿಗೆ ಕಾಯಾನಿವಾಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ುದ್. 

ಸಕಾಾರಗಳು ಮತ್ುು ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸಥಗಳು ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯಗಳನ್ುು ಮತು ತರಯಲು ಅನ್ುಮತ್ತ ನಿೇಡಿದ್ಾಗ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಾಗಳು, ಬ ೇಧಕ 

ವಗಾ ಮತ್ುು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ್ವಾಗಿ ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸಬ್ಹುದ್ಾದ ಪರಿಸರ ಇರಬೇಕು.  

ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯಗಳು ಮತು ತರದ್ಾಗ ಅನ್ುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮಾಗಾಸ ಚಿಗಳನ್ುು ಸಕಾಾರಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಳಿಸುವುದು ನಿಚ್ುಳವಾದರ , 

ಸುರಕ್ಷಿತ್ವಾಗಿ ಮತು ತರಯಲು ಮತ್ುು ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸಲು ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ವಿವಿಧ ಕಾಯಾಗಳತ್ು ಸಮಗರವಾಗಿ 

ಬಳಕು ಹರಿಸುವುದು ಮತ್ುು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಮತ್ುು ಮಾಗಾಸ ಚಿಗಳನ್ುು ಜಾರಿಗೆ ಳಿಸುವುದು ಅಗತ್ಾವನಿಸುತ್ುದ್. 

ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯಗಳಿಗೆ ತ್ರಗತ್ತಗಳನ್ುು ಮತು ಶ್ುರು ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥಾಾವಿದ್ಯೇ ಎಂಬ್ುದನ್ುು ನಿಣಾಯಿಸಲು ಹಾಗ  ಕಾಾಂಪಸ್ 

ಗಳಲ್ಲಾ ತ್ರಗತ್ತಗಳು ನ್ಡೆಯಲು ಜಾರಿಗೆ ಳಿಸಬೇಕಾದ ಪರಕರಯಗಳಿಗಾಗಿ ರ ಪಸಲ್ಾದ ಮಾಗಾಸ ಚಿಗಳನ್ುು ಪಟಿಟ ಮಾಡುವುದು ಈ 

ದ್ಾಖಲಯ ಉದ್ದೇಶ್ವಾಗಿದ್. 
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ಈ ದ್ಾಖಲಯನ್ುು ಮಾಗಾಸ ಚಿಗಳಾಗಿ ಬ್ರಯಲ್ಾಗಿದದರ , ಪರತ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯದ ನಿದಿಾಷಟ ಸಂದಭಾಕೆ್ ತ್ಕು್ದ್ಾಗಿ ಇದನ್ುು 

ಹೆ ಂದಿಸಿಕೆ ಳುಬೇಕಾಗುತ್ುದ್. ಅಲಾದ್, ಸಥಳಿೇಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಾ ಆಗಿನ ಸಮ್ಯದಲಿಿ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಪರಸುುತ್ ಸಕಾಾರಿ 

ಮಾಗಾಸ ಚಿಗಳು/ಸಲಹೆಗಳಿಗೆ ಹೆ ಂದಿಕೆ ಳುುವಂತ ಇದನ್ುು ಮಾಪಾಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ುದ್. 

ಎಲ್ಾಾ ಸಥಳಿೇಯ/ರಾಜಾ/ಕೆೇಂದರ ಸಕಾಾರ ಮಟ್ಟದ ಮಾಗಾಸ ಚಿಗಳಿಗೆ ಈ ದಾಖಲೆಯಲಿಿನ ಮಾಗಾಸ ಚಿಗಳಿಗಿಂತ್ ಹೆಚ್ುು ಆದಾತ 

ನಿೇಡಬೇಕು ಎಂಬ್ುದನ್ುು ಗಮನಿಸಬೇಕು. 

2. ಕೆ ೇವಿಡ್ ಕಾಯಾಪಡೆ 

ಪರತ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯದಲ್ಲಾಯ  ಕೆ ೇವಿಡ್ ಕಾಯಾಪಡೆ (ಸಿ.ಟಿ.ಎಫ್)ಯನ್ುು ರ ಪಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ಮಾಡಲ್ಾಗಿದ್. 

ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯದ ಆಡಳಿತ್ವಗಾದ ಹಿರಿಯ ಸದಸಾರ ಬ್ಬರು ಈ ಸಿ.ಟಿ.ಎಫ್ ನ್ ಮುಂದ್ಾಳತ್ವ ವಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ುು ಇದು ವಿವಿಧ 

ಘಟ್ಕಗಳು/ವಿಭಾಗಗಳ ಪಾರತ್ತನಿಧಿತ್ವ ಹೆ ಂದಿರಬೇಕು.  

ಈ ಮಾಗಾಸ ಚಿಗಳು ಅರ್ಥವಾ ಇತ್ರ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದವುಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಾ ಪರತ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯಕೆ್ ಮಾಗಾಸ ಚಿಗಳನ್ುು ರ ಪಸಲು 

ಮತ್ುು ಇವುಗಳನ್ುು ಜಾರಿಗೆ ಳಿಸುವುದರ ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣೆ ಮತ್ುು ಪರಿಶಿೇಲನಗಾಗಿ ಸಿ.ಟಿ.ಎಫ್ ಅಧಿಕಾರ ಹೆ ಂದಿರಬೇಕು. 

ದ್ ಡಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯಗಳು ಸವತ್ಂತ್ರ ವಿಭಾಗಗಳನ್ುು ಹೆ ಂದಿರಬ್ಹುದು ಅರ್ಥವಾ ಅನೇಕ ಕಾಾಂಪಸ್ ಗಳನ್ುು ಹೆ ಂದಿರಬ್ಹುದು. ಈ 

ಅಂಶ್ವನ್ುು ಗಮನ್ದಲ್ಲಾರಿಸಿ ಸಿ.ಟಿ.ಎಫ್ ಅನ್ುು ಯೇಜಸಬೇಕು. ಕೆಲ ವಿಷಯಗಳನ್ುು, ಉದ್ಾಹರಣೆಗೆ ಸಂವಹನ್, ನಿೇತ್ತನಿಯಮಗಳು, 

ಆಡಳಿತ್, ದತಾುಂಶ್ ನಿವಾಹಣೆ ಮುಂತಾದುವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ುು ಕೆೇಂದಿರೇಕೃತ್ವಾಗಿ ನಿವಾಹಿಸಬ್ಹುದು. ಇದ್ೇ ವೇಳೆ, 

ಸಥಳಿೇಯ ಪರಿಸಿಥತ್ತಗೆ ಅನ್ುಗುಣವಾಗಿ ಮಾಪಾಡಿಸಬ್ಹುದ್ಾದ ಇತ್ರ ವಿಷಯಗಳನ್ುು ವಿಭಾಗ / ಕಾಾಂಪಸ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಾ 

ನಿವಾಹಿಸಬ್ಹುದು. 

ಕಾಾಂಪಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅರ್ಥವಾ ಕಾಾಂಪಸ್ ಹೆ ರಗಡೆ ಹಾಸಟಲುಗಳನ್ುು ಹೆ ಂದಿರುವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯಗಳಲ್ಲಾ, ಈ ಹಾಸಟಲುಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ್ 

ಕಾಯಾನಿವಾಹಣೆಗ  ಸಿ.ಟಿ.ಎಫ್ ಜವಾಬ್ಾದರಿ ಯಾಗಲ್ಲದ್ ಹಾಗ  ಈ ಹಾಸಟಲುಗಳಲ್ಲಾ ವಾಸಿಸುವ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಾಗಳ ಪಾರತ್ತನಿಧಿತ್ವವನ್ುು 

ಇದು ಹೆ ಂದಿರಬೇಕು. 

ಪರಿಸಿಥತ್ತಯು ಬ್ದಲ್ಾದಂತ ಮಾಗಾಸ ಚಿಗಳಿಗೆ ಮಾಪಾಾಡು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಾತ ಉಂಟಾಗುತ್ುದ್. ಅಗತ್ಾವಿರುವ ತ್ನ್ಕ ಸಿ.ಟಿ.ಎಫ್ 

ಸಕರಯವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ುು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ಯೇಜನಾ ಹಂತ್ದಲ್ಲಾ ಮತ್ುು ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯವನ್ುು ಮತು ತರಯುವ 

ಹಂತ್ದಲ್ಲಾ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಿೇಯ ತ್ಂಡಗಳು ನಿದ್ೇಾಶ್ನ್ಕಾ್ಗಿ ಸಂಪಕಾಸಬ್ಹುದ್ಾದ ಒಬ್ಬ ಅರ್ಥವಾ ಅದಕ್ಂತ್ ಹೆಚಿುನ್ ವಾಕುಯನ್ುು 

ಸಿ.ಟಿ.ಎಫ್ ನಿಯೇಜಸಬೇಕು. 
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ಸಿ.ಟಿ.ಎಫ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಜವಾಬ್ಾದರಿಗಳನ್ುು ಒಳಗೆ ಂಡಿರುತ್ುದ್:  

• ರ್ಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ುು ಕೆೇಂದಿರೇಕೃತ್ವಾಗಿ ನಿವಾಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ುು ರ್ಾವುದನ್ುು ಸಥಳಿೇಯವಾಗಿ ನಿವಾಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬ್ುದನ್ುು 

ನಿಣಾಯಿಸುವುದು. 

• ವಿವಿಧ ಸಥಳಗಳು/ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಾ ವಿವಿಧ ತ್ಂಡಗಳನ್ುು ರ ಪಸುವುದು. 

• ಪೂವಾತ್ರ್ಾರಿ ಮತ್ುು ಚಾಲ್ಲುಯಲ್ಲಾರುವ ಕಾಯಾಗಳಿಗಾಗಿ ಜವಾಬ್ಾದರಿಯನ್ುು ಹಂಚ್ುವುದು. 

• ನಿಯತ್ಕಾಲ್ಲಕ ವರದಿಗಾರಿಕೆ ವಾವಸಥಯನ್ುು ರ ಪಸುವುದು. 

• ಸಿಥತ್ತಗತ್ತಯನ್ುು ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸುವುದು ಮತ್ುು ಮಾಗಾದಶ್ಾನ್ ನಿೇಡುವುದು. 

• ತ್ಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಾನ್ ಕೆ ೇವಿಡ್ ಸಿಥತ್ತಗತ್ತ ಮತ್ುು ಸಕಾಾರದ ಸಲಹೆಗಳನ್ುು ಆಧರಿಸಿ ಹೆ ಸ ಮಾಹಿತ್ತಯನ್ುು ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸುವುದು 

ಮತ್ುು ರ್ಾವುದ್ೇ ನಿೇತ್ತ/ಕಾಯಾವಿಧಾನ್ಗಳಿಗೆ ಬ್ದಲ್ಾವಣೆಯನ್ುು ಮಾಡುವುದು. 

• ಮುಖಾ ಉದ್ದೇಶ್ಗಳನ್ುು ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸುವುದು ಮತ್ುು ನಿರ ಪಸುವುದು. 

• ಸಥಳಿೇಯ/ರಾಜಾ/ಕೆೇಂದರ ಸಕಾಾರಗಳು ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ನಿೇಡುವ ಚಾಲ್ಲು ಮಾಹಿತ್ತಯನ್ುು ಆಧರಿಸಿ ಮುಖಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಕರಮಗಳನ್ುು 

ನಿರ ಪಸುವುದು. ಈ ದ್ಾಖಲಯನ್ುು ಸಿದಧಪಡಿಸುವಾಗ ಸಲಹೆ ಮಾಡಲ್ಾದ ಮುಖಾ ಕರಮಗಳೆಂದರ: 

- ಮ ರು ಅಡಿ/ 6 ಅಡಿಯ ದ್ೈಹಿಕ ಅಂತ್ರ 

- ಕಡಾಡಯವಾಗಿ ಮುಖಗವಸುಗಳನ್ುು ಧರಿಸುವುದು 

- ಕೆೈಯ ಸವಚ್ಛತ ಮತ್ುು ಕಣುುಗಳು, ಮ ಗು ಮತ್ುು ಬ್ಾಯಿಯನ್ುು ಮುಟ್ಟದ್ ಇರುವುದು 

 

3. ವಿದ್ಾಾರ್ಥಾಗಳನ್ುು ತ ಡಗಿಸಿಕೆ ಳುುವ ತ್ಂಡ 
 

ಕಾಾಂಪಸ್ ನ್ಲ್ಲಾರುವ ಅತ್ಾಂತ್ ದ್ ಡಡ ಸಮುದ್ಾಯವಂದರ ಅದು ವಿದ್ಾಾರ್ಥಾಗಳು. ದ್ೈಹಿಕ ಅಂತ್ರ ಕಾಪಾಡುವುದು, ಮುಖಗವಸು 

ಧರಿಸುವುದು, ಆಗಾಗೆೊ ಕೆೈ ತ ಳೆಯುವುದು ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮುಂಜಾಗರತ ಕರಮಗಳನ್ುು ವಿದ್ಾಾರ್ಥಾಗಳು ಅರ್ೈಾಸಿಕೆ ಂಡು 

ಪಾಲ್ಲಸುವಂತ ಮಾಡುವಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯವು ಯಶ್ಸಿವರ್ಾಗುತ್ುದ್ಯೇ ಅರ್ಥವಾ ಇಲಾವೇ ಎನ್ುುವ ವಿಚಾರವು ಸುರಕ್ಷಿತ್ 

ಕಾಯಾನಿವಾಹಣೆಯನ್ುು ನಿಣಾಯಿಸುತ್ುದ್.  

 

ವಿದ್ಾಾರ್ಥಾ ಸಮುದ್ಾಯದ ಪರತ್ತ ಸದಸಾರ ಸಕರಯ ಬಂಬ್ಲ ದ್ ರತಾಗಲೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯವು ಇದನ್ುು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧಾ. 

ವಿದ್ಾಾರ್ಥಾಗಳನ್ುು ತ ಡಗಿಸಿಕೆ ಳುುವ ತ್ಂಡವನ್ುು ರ ಪಸಬೇಕು ಮತ್ುು ಮಾಹಿತ್ತಯನ್ುು ಹಂಚ್ುವ ಮತ್ುು ವಿದ್ಾಾರ್ಥಾ 

ಸಮುದ್ಾಯವನ್ುು ಸುಶಿಕ್ಷಿತ್ರನಾುಗಿಸುವ ಜವಾಬ್ಾದರಿಯನ್ುು ಈ ತ್ಂಡಕೆ್ ನಿೇಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನಿೇಡಲ್ಾಗಿದ್. ಒಂದುವೇಳೆ 

ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯವು ವಿದ್ಾಾರ್ಥಾ ಸಂಬ್ಂಧಿತ್ ಸಮಿತ್ತ ಅರ್ಥವಾ ಇದ್ೇ ರಿೇತ್ತಯ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಾ ಸಂಘಟ್ನಯನ್ುು ಹೆ ಂದಿದದಲ್ಲಾ, ಅವುಗಳು 

ಮುಂದ್ಾಳತ್ವ ವಹಿಸಿಕೆ ಳುಬ್ಹುದು. 
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ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯವನ್ುು ಸುರಕ್ಷಿತ್ವಾಗಿ ಮತು ತರಯಲು ಜವಾಬ್ಾದರ ಎನಿಸುವ ಸಾಥನ್ಗಳಲ್ಲಾ ಎಷುಟ ಹೆಚಿುನ್ ಪರಮಾಣದಲ್ಲಾ 

ವಿದ್ಾಾರ್ಥಾಗಳು ಇರುತಾುರ ೇ, ಅಷ್ಟೇ ಪರಮಾಣದಲ್ಲಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಕರಮಗಳಿಗೆ ಚಾಲನ ನಿೇಡುವ ಮತ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸುವ ಸಾಧಾತ 

ಹೆಚಿುರುತ್ುದ್. 

 

ಕಾಾಂಪಸ್ ನ್ ಒಳಗೆ ಅರ್ಥವಾ ಕಾಾಂಪಸ್ ನ್ ಹೆ ರಗೆ ಹಾಸಟಲುಗಳನ್ುು ಹೆ ಂದಿರುವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯಗಳಲ್ಲಾ, ಹಾಸಟಲುಗಳಲ್ಲಾ 

ತ್ಂಗುವ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಾಗಳನ್ುು ಸಹ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಾಗಳ ತ್ಂಡದಲ್ಲಾ ಸೇರಿಸಿಕೆ ಳುಬೇಕು. 

 

ಈ ತ್ಂಡವನ್ುು ಬೇಗನೇ ಗುರುತ್ತಸಿ ಯೇಜನಾ ಪರಕರಯಯಲ್ಲಾ ಸೇರಿಸಿಕೆ ಂಡಲ್ಲಾ ಹಾಗ  ಸಿ.ಟಿ.ಎಫ್ ಮತ್ುು ಇತ್ರ 

ಕಾಯಾಭಾರಗಳಲ್ಲಾ ಪಾರತ್ತನಿಧಿತ್ವ ನಿೇಡಿದರ ಇದು ಪರಯೇಜನ್ಕಾರಿರ್ಾಗಲ್ಲದ್. 

 

4. ಮುಖಾ ಉದ್ದೇಶ್ಗಳು 

 

ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಮುಖಾ ಉದ್ದೇಶ್ಗಳನ್ುು ಈಡೆೇರಿಸುವುದಕಾ್ಗಿ ಕಾಾಂಪಸ್ ನ್ಲ್ಲಾನ್ ಎಲ್ಾಾ ಪರಕರಯಗಳನ್ುು ಮಾಪಾಾಡು 

ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ುದ್. 

 

• ಎಲ್ಾಾ ಸಂದಭಾಗಳಲ್ಲಾ ಎರಡು ವಾಕುಗಳ ನ್ಡುವ ದ್ೈಹಿಕ ಅಂತ್ರವನ್ುು ಕಾಪಾಡುವುದು. 

• ಎಲ್ಾಾ ಸಂದಭಾಗಳಲ್ಲಾ ಮುಖಗವಸುಗಳನ್ುು ಧರಿಸುವುದು. 

• ಕೆೈಯ ಶ್ುಚಿತ್ವವನ್ುು ಉತುೇಜಸಿ. ಸಾಬ್ ನ್ು ಮತ್ುು ನಿೇರಿನಿಂದ ಕೆೈಗಳನ್ುು ತ ಳೆಯುವುದು ಅರ್ಥವಾ ಆಗಾಗೆೊ ಹಾಾಂಡ್ 

ಸಾಾನಿಟೈಸರ್ ಬ್ಳಸುವುದು. 

• ಅನೇಕ ಗಂಭೀರ ಆರ ೇಗಾ ಸಮಸಾಗಳನ್ುು ಹೆ ಂದಿರುವವರು ಹಾಗ  ಸುಲಭವಾಗಿ ರ ೇಗಕೆ್ ತ್ುತಾುಗಬ್ಹುದ್ಾದ 

ವಯಸ್ರನ್ುು ರಕ್ಷಿಸುವುದು. 

• ಶ್ಂಕತ್/ ದೃಢಪಟ್ಟ ಪರಕರಣವನ್ುು ಗುರುತ್ತಸಬ್ಹುದ್ಾದ ಮತ್ುು ಪರಿೇಕ್ಷೆ/ ಮ ಲ ಪತು/ ಪರತಾೇಕೇಕರಣ 

(ಐಸ ಲೇಶ್ನ್)/ನೈಮಾಲ್ಲಾೇಕರಣ/ನಿಯಂತ್ರಣ (ಕಂಟೇನ್ ಮಂಟ್) ಜಾರಿಗೆ ಳಿಸಬ್ಹುದ್ಾದ ಸನಿುವೇಶ್ವನ್ುು ನಿಭಾಯಿಸಲು 

ಯೇಜನ ರ ಪಸುವುದು. 

• ಕೆ ೇವಿಡ್ 19 ಕುರಿತ್ು ಅರಿವು ನಿೇಡುವುದು. ಶ್ಂಕತ್/ ಸ ೇಂಕಗೆ ತ್ುತಾುದ ರ್ಾವುದ್ೇ ವಾಕುಯನ್ುು ಗೌರವದಿಂದ 

ನ ೇಡಿಕೆ ಳುುವುದು ಮತ್ುು ಅವರಿಗೆ ಬಂಬ್ಲ ಒದಗಿಸುವುದು. ರ್ಾವುದ್ೇ ಕಳಂಕ ಉಂಟಾಗದಂತ ನ ೇಡಿಕೆ ಳುುವ ಸಲುವಾಗಿ 

ಹುರಿದುಂಬಿಸುವ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಾ ನ್ಡೆದುಕೆ ಳುುವುದು. 

• ಎಲ್ಾಾ ಸಂದಭಾಗಳಲ್ಲಾ ಎಲ್ಾಾ ಸಕಾಾರಿ ನಿಬ್ಂಧನಗಳನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸುವುದು ಮತ್ುು ಅಗತ್ಾ ಬಿದ್ಾದಗ ಸಥಳಿೇಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 

ಸಹಕಾರವನ್ುು ಪಡೆಯುವುದು. 

• ಸಂಪಕಾದ ಜಾಡನ್ುು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಆರ ೇಗಾ ಸೇತ್ು ಮತ್ುು/ಅರ್ಥವಾ ಸಕಾಾರ ಸ ಚಿಸಿದ ಆಾಾಪ್ ಗಳ ಬ್ಳಕೆಯ 

ಅಗತ್ಾತಯನ್ುು ನಿಣಾಯಿಸುವುದು.  
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5. ಎಲ್ಾಾ ಕಾಾಂಪಸ್ ಗಳಿಗಾಗಿ 
 

ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯದ ಎಲ್ಾಾ ಕಾಾಂಪಸ್ ಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಮಾಗಾಸ ಚಿಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ುದ್.  
 

ಕಾಾಂಪಸ್ ಅನ್ುು ಯಶ್ಸಿವರ್ಾಗಿ ಮತು ತರಯಬೇಕಾದರ ಎಲ್ಾಾ ಘಟ್ಕಗಳ ಸಹಕಾರ ಮತ್ುು ಪೂವಾತ್ರ್ಾರಿ ಅತ್ಾಗತ್ಾ. ಈ 

ಘಟ್ಕಗಳು ಈಗ ಇರುವ ಪರಕರಯಗಳಿಗೆ ಬ್ದಲ್ಾವಣೆ ತ್ರಬೇಕಾಗುತ್ುದಲಾದ್, ತ್ಂಡಗಳಿಗೆ ಮರುತ್ರಬೇತ್ತ ನಿೇಡಿ, ಈ ಕುರಿತ್ ಪರಗತ್ತಯ 

ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣೆ ಕೆೈಗೆ ಂಡು ತ್ುತ್ುಾ ಸಂದಭಾಗಳಿಗಾಗಿ ಯೇಜನಗಳನ್ುು ತ್ರ್ಾರಿಸಿ ಕಾಯಾಗತ್ಗೆ ಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ುದ್. 

ಈ ದ್ಾಖಲಯು, ಕಾಯಾನಿವಾಹಣೆಯ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಿವಿಧ ತ್ಂಡಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಗಾಸ ಚಿಗಳ ಪಟಿಟಯನ್ುು 

ಒದಗಿಸುತ್ುದ್. 

 

5.1.    ಅಧಿಕೃತ್ ಮಾಹಿತ್ತ ಮತ್ುು ಸಂವಹನ್ 
 

ಸಕಾಾರದ ಸಲಹೆ ಸ ಚ್ನಗಳನ್ುು ಗಮನಿಸುವುದು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯದ ಮೇಲ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ುು ಅರ್ಥಾ 

ಮಾಡಿಕೆ ಳುುವುದು ಮತ್ುು ಸಿ.ಟಿ.ಎಫ್ ಹಾಗ  ಇತ್ರ ತ್ಂಡಗಳೆ ಂದಿಗೆ ಪರತ್ತಕರಯಯನ್ುು ಹಂಚಿಕೆ ಳುುವುದು ಅತ್ಾಗತ್ಾ. 

ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯದಲ್ಲಾನ್ ನಿೇತ್ತನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವ ಬ್ದಲ್ಾವಣೆಗಳನ್ುು ವಿದ್ಾಾರ್ಥಾಗಳು/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು/ಬ ೇಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ 

ತ್ತಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ುದ್. ಈ ಕೆಲಸವನ್ುು ಸಂವಹನ್ ತ್ಂಡವೂಂದು ಮಾಡಬ್ಹುದು.  

 

ಪೂವಾತ್ರ್ಾರಿ 

ಸಿಥತ್ತಗತ್ತ 

(ಪೂಣಾಗೆ ಳಿಸಲ್ಾಗಿದ್ಯೇ 

ಎಂಬ್ುದನ್ುು 

ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸುವುದು) 

ಅಧಿಕೃತ್ ಸಥಳಿೇಯ/ರಾಜಾ/ಕೆೇಂದರ ಸಕಾಾರಗಳ ಪರತ್ತನಿತ್ಾದ ಮಾಹಿತ್ತಗಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಬ್ 

ಸೈಟ್ ಗಳು ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಅಧಿಕೃತ್ ಮಾಹಿತ್ತ ಮ ಲಗಳನ್ುು ಗುರುತ್ತಸುವುದು. 
 

ಸಥಳಿೇಯ/ರಾಜಾ/ಕೆೇಂದರ ಸಕಾಾರಗಳು ವಿವಿಧ ನಿೇತ್ತನಿಯಮಗಳು, ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವ 

ಬ್ದಲ್ಾವಣೆಗಳನ್ುು ಭಾಷಾಂತ್ರಿಸಲು ವಾವಸಥಯಂದನ್ುು ರ ಪಸುವುದು ಮತ್ುು ಇದನ್ುು 

ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯದ ಸಿ.ಟಿ.ಎಫ್ ಮತ್ುು ವಿವಿಧ ತ್ಂಡಗಳಿಗೆ ವಗಾಾಯಿಸುವುದು. 

 

ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯವು ಮಾಹಿತ್ತಯನ್ುು ವಿದ್ಾಾರ್ಥಾಗಳು/ಬ ೇಧಕ ವಗಾ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ 

ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಹೆೇಗೆ ಸಂವಹನ್ ಮಾಡುತ್ುದ್ ಎಂಬ್ ಕುರಿತ್ು ರಚ್ನಾತ್ಮಕ ಯೇಜನಯಂದನ್ುು 

ರ ಪಸುವುದು. 

 

ವಿದ್ಾಾರ್ಥಾಗಳು/ಬ ೇಧಕ ವಗಾ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ತ್ಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತ್ತಯನ್ುು ಪಡೆಯಲು 

ಅನ್ುವು ಮಾಡಿಕೆ ಡುವ ಯೇಜನಯಂದನ್ುು ರ ಪಸುವುದು. ಇದು ವಬಸೈಟ್, ಆಗಾಗೆೊ 

ಕೆೇಳುವ ಪರಶ್ನುಗಳ (ಎಫ್.ಎ.ಕ ಾ) ಪಟಿಟ ಮಾಡುವುದು, ಅವರು ಕರ ಮಾಡಬ್ಹುದ್ಾದ ಫೂೇನ್ 

ಸಂಖ್ಯಾ, ಕೆ ೇವಿಡ್ ಹೆಲ್ಪ  ಡೆಸ್  ಅನ್ುು ಸಂಪಕಾಸುವುದು ಅರ್ಥವಾ ಈ ತ್ಂಡವು ಆರಿಸುವ ಬೇರ 

ರ್ಾವುದ್ೇ ಸ ಕು ವಿಧಾನ್ ಆಗಿರಬ್ಹುದು. 
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ಸಥಳಿೇಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಘ ೇಷಿಸಿರುವ ನಿಯಂತ್ರಣ (ಕಂಟೇನ್ ಮಂಟ್) ವಲಯಗಳ ಕುರಿತ್ು 

ಮಾಹಿತ್ತ ಸಂಗರಹಿಸಲು ಮತ್ುು ಈ ಮಾಹಿತ್ತಯನ್ುು ವಿದ್ಾಾರ್ಥಾಗಳು/ ಬ ೇಧಕ ವಗಾ/ 

ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ನಿೇಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ವಾವಸಥಯಂದನ್ುು ರ ಪಸಿ. ಈ ಮಾಹಿತ್ತಯನ್ುು 

ಭದರತಾ ಮತ್ುು ಸುರಕ್ಷಾ ತ್ಂಡದ ಜ ತಯ  ಹಂಚಿಕೆ ಳುುವುದು.  

 

 

5.2    ದತಾುಂಶ್ ನಿವಾಹಣೆ 

ದತಾುಂಶ್ವನ್ುು ಹೆೇಗೆ ಸಂಗರಹಿಸಲ್ಾಗುತ್ುದ್ ಮತ್ುು ನಿವಾಹಿಸಲ್ಾಗುತ್ುದ್ ಎಂಬ್ುದನ್ುು ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯವು ನಿಧಾರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ುದ್. 

ಏಕೆಂದರ ರ್ಾವುದ್ೇ ಸಂಪಕಾದ ಜಾಡನ್ುು ಪತುಹಚ್ುುವಲ್ಲಾ ಇದು ಪರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ುದ್. ಕಾಾಂಪಸ್ ಗೆ ಬ್ಂದು ನಿಗಾಮಿಸುವ 

ವಿದ್ಾಾರ್ಥಾಗಳು, ಸಂದಶ್ಾಕರು, ವಿದ್ಾಾರ್ಥಾಗಳು ರ್ಾವ ತ್ರಗತ್ತಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ಾದರ, ಬ ೇಧಕ ವಗಾ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಾಜರಿದದ 

ದಿನಾಂಕ ಮುಂತಾದ ಕುರಿತ್ು ದತಾುಂಶ್ವನ್ುು ಸಂಗರಹಿಸಬ್ಹುದು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯವು ಶ್ಂಕತ್/ ಸ ೇಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟ ಪರಕರಣಗಳನ್ುು 

ಪತು ಹಚ್ುಬೇಕಾದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬ್ಳಸಲು ಸಾಧಾವಾಗುವಂತ ಈ ದತಾುಂಶ್ವನ್ುು ಸಂಯೇಜಸಬೇಕು. 

ಪೂವಾತ್ರ್ಾರಿ 

ಸಿಥತ್ತಗತ್ತ 

(ಪೂಣಾಗೆ ಳಿಸಲ್ಾಗಿದ್ಯೇ 

ಎಂಬ್ುದನ್ುು 

ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸುವುದು) 

ವಿದ್ಾಾರ್ಥಾಗಳು/ಬ ೇಧಕ ವಗಾ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ಸಂದಶ್ಾಕರ ಪರವೇಶ್ ಮತ್ುು ನಿಗಾಮನ್ಕೆ್ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ 

ದತಾುಂಶ್ವನ್ುು ದ್ಾಖಲ್ಲಸುವ ಯೇಜನಯನ್ುು ರ ಪಸುವುದು, ಅಂದರ, ಕಾಾಂಪಸ್ ನ್ಲ್ಲಾ 

ರ್ಾವ ದಿನ್ದಲ್ಲಾ ರ್ಾರು ಇದದರು ಎನ್ುುವ ಕುರಿತ್ು ಸ್ಷಟ ಮಾಹಿತ್ತ ಸಿಗುವಂತಾಗಬೇಕು. 

 

ಸಂದಶ್ಾಕರು/ವಿದ್ಾಾರ್ಥಾಗಳು/ಬ ೇಧಕ ವಗಾ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ನಿೇಡಿದ ರ್ಾವುದ್ೇ ಹೆೇಳಿಕೆಗಳನ್ುು 

ದ್ಾಖಲ್ಲಸಲು ಮತ್ುು ಶ್ನೇಖರಿಸಲು ಒಂದು ಯೇಜನಯನ್ುು ತ್ರ್ಾರಿಸುವುದು. 
 

ಪರತ್ತ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಾ/ಬ ೇಧಕ ವಗಾ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವಿಳಾಸ, ಅವರ ಸಂಪಕಾ ಮಾಹಿತ್ತ ಮತ್ುು ತ್ುತ್ುಾ 

ಸಂಪಕಾ ಮಾಹಿತ್ತಯನ್ುು ಪರಿಷ್ರಿಸುವುದು. 
 

ನಿಯಂತ್ರಣ (ಕಂಟೇನ್ ಮಂಟ್) ವಲಯದ ಮಾಹಿತ್ತಯನ್ುು ವಿದ್ಾಾರ್ಥಾಗಳು/ಬ ೇಧಕ 

ವಗಾ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿಳಾಸಗಳೆ ಂದಿಗೆ ಹೆ ಂದಿಸಿ (ಕಾರಸ್-ರಫರನ್ಸ) ನ ೇಡಲು ಅನ್ುವು 

ಮಾಡಿಕೆ ಡುವ ಯೇಜನಯಂದನ್ುು ರ ಪಸುವುದು. 

 

ಹಾಜರಾತ್ತಯ ದತಾುಂಶ್ವನ್ುು ಶ್ನೇಖರಿಸಲು, ಲಭಾವಾಗುವಂತ ಮಾಡಲು ಮತ್ುು ವಿಶ್ನಾೇಷಿಸಲು 

ಅವಕಾಶ್ ನಿೇಡುವ ಯೇಜನಯನ್ುು ರ ಪಸುವುದು. 
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5.3   ಕಾಯಾನಿವಾಹಣೆ ಮತ್ುು ಯೇಜನ 

 

ಕಾಯಾನಿವಾಹಣೆ ಮತ್ುು ಯೇಜನಯನ್ುು ನ ೇಡಿಕೆ ಳುುವ ತ್ಂಡಕೆ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಮಾಗಾಸ ಚಿಗಳನ್ುು ನಿೇಡಲ್ಾಗಿದ್. 

 

ಪೂವಾತ್ರ್ಾರಿ 

ಸಿಥತ್ತಗತ್ತ 

(ಪೂಣಾಗೆ ಳಿಸಲ್ಾಗಿದ್ಯೇ 

ಎಂಬ್ುದನ್ುು 

ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸುವುದು) 

ಸಂದಶ್ಾಕರ ಪರವೇಶ್ದ ಕುರಿತ್ು ನಿೇತ್ತಯಂದನ್ುು ರ ಪಸುವ ಅಗತ್ಾವಿದ್. ಈ ನಿೇತ್ತಯು ಪರತ್ತ 

ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯದ ಪರಿಸಿಥತ್ತಯನ್ುು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ುದ್. ಸಂದಶ್ಾಕರಿಗೆ ಅನ್ುಮತ್ತ ನಿೇಡಿದರ 

ಅವರು ಭೇಟಿ ನಿೇಡಬ್ಹುದ್ಾದ ಸಥಳಗಳನ್ುು ನಿಬ್ಾಂಧಿಸುವುದು, ಸಂಪಕಾ ಮಾಹಿತ್ತ ಮತ್ುು ಅವರ 

ಪರರ್ಾಣದ ವಿವರ ಕುರಿತ್ ಹೆೇಳಿಕೆಯನ್ುು ಪಡೆದುಕೆ ಳುಬೇಕು ಮತ್ುು ಅವರು ಭೇಟಿ ನಿೇಡುವ 

ಜನ್ರ ಹೆಸರುಗಳನ್ುು ದ್ಾಖಲ್ಲಸಬೇಕಾಗುತ್ುದ್.  

 

ಪರವೇಶ್ ದ್ಾವರದಲ್ಲಾರುವ ಸಕುಾರಿಟಿ ಗೆೇಟ್ ನ್ ಬ್ಳಿ ಸಾಕಷುಟ ಮುಖಗವಸುಗಳನ್ುು ದ್ಾಸಾುನ್ು 

ಇಡುವುದು. ಮುಖಗವಸನ್ುು ಮರತ್ು ಬ್ರುವವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾ ಹೆಚ್ುುವರಿ ಮುಖಗವಸು 

ಬೇಕೆನಿಸುವವರಿಗೆ ಇದನ್ುು ನಿೇಡಬ್ಹುದು. 

 

ಚಾಲ್ಲುಯಲ್ಲಾರುವ ಸಥಳಿೇಯ ಸಕಾಾರಿ ಮಾಗಾಸ ಚಿಗಳನ್ುು ಗಮನ್ದಲ್ಲಾಟ್ುಟಕೆ ಂಡು 

ಕಾಾಂಪಸ್ ತರಯುವ ಮತ್ುು ಮುಚ್ುುವ ಸಮಯವನ್ುು ನಿಧಾರಿಸಿ. 
 

ಸಂಪಕಾತ್ಡೆ (ಕಾವರಂಟೈನ್) ಅರ್ಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಣ (ಕಂಟೇನ್ ಮಂಟ್) ವಲಯದಲ್ಲಾರುವ 

ಅರ್ಥವಾ ಅನಾರ ೇಗಾಕೆ್ ಈಡಾದ ರ್ಾವುದ್ೇ ವಾಕುಗೆ ಮನಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ್ 

ನಿೇಡಬೇಕು. ಈ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಾ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾಜರಾತ್ತಯ ನ್ಷಟಕೆ್ ರ್ಾವುದ್ೇ ಸಂಬ್ಳ ನ್ಷಟ/ 

ದಂಡ ಉಂಟಾಗದಂತ ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡಲು ನಿೇತ್ತಯಂದನ್ುು ರ ಪಸಿ ಹಾಗ  ಇದನ್ುು 

ಸಂವಹಿಸುವುದು. 

 

ಎಲ್ಾಾ ಕಾಯಾಸಥಳಗಳಲ್ಲಾ ದ್ೈಹಿಕ ಅಂತ್ರ ಕಾಪಾಡಲು ಅವಕಾಶ್ವಿರಬೇಕು. ಇದ್ೇ ಪರಕಾರದಲ್ಲಾ 

ವಕ್ಾ ಡೆಸ್  ಗಳನ್ುು ಮರುರ ಪಸಬೇಕಾಗುತ್ುದ್. ಎಲ್ಾಾ ಮಿೇಟಿಂಗ್ ರ ಂಗಳಲ್ಲಾ ದ್ೈಹಿಕ 

ಅಂತ್ರ ಕಾಪಾಡಲು ಆವಕಾಶ್ವಿರಬೇಕು. ಇದ್ೇ ರಿೇತ್ತ ಎಲ್ಾಾ ಬ ೇಧಕ ವಗಾ ಮತ್ುು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ 

ಕಾಯಾಸಥಳಗಳನ್ುು ಸಂಯೇಜಸುವುದು. 

 

ಎಲ್ಾಾ ಕೆ ರಿಯರ್/ ಆಹಾರ ಡೆಲ್ಲವರಿಗಳನ್ುು ಸಾಮಾನ್ಾ ಸಥಳಗಳಿಗೆ ಮಿೇಸಲ್ಲಡುವುದು ಸ ಕು. 

ಇದು ಪರವೇಶ್ ದ್ಾವರದಲ್ಲಾ ಸಕ ಾರಿಟಿ ಬ್ಳಿ ಇರಬ್ಹುದು. ಪಾಾಕೆೇಜ್ ಸಿವೇಕರಿಸುವವರು ಈ 

ನಿಯೇಜತ್ ಸಥಳದಿಂದ ತ್ಮಮ ಪಾಾಕೆೇಜ್ ಅನ್ುು ಪಡೆಯಲು ಹೆೇಳಬ್ಹುದು. ಕಾಾಂಪಸ್ ಗೆ ಭೇಟಿ 

ನಿೇಡುವ ಸಂದಶ್ಾಕರ ಸಂಖ್ಯಾಯನ್ುು ಕಡಿಮ ಮಾಡಲು ಇದು ಸಹಕರಿಸಲ್ಲದ್. 

ಕಾಾಂಪಸ್ ನ್ ಗಾತ್ರವನ್ುು ಆಧರಿಸಿ, ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಾ ಸ ಕು ನಿೇತ್ತಯನ್ುು ರ ಪಸುವ 

ಅಗತ್ಾವಿದ್. 
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ತ್ುತ್ುಾ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಾ ಸಂಪಕಾಸಬ್ಹುದ್ಾದ ವಾಕುಯ ಪರಸುುತ್ ನಿವಾಸದ ವಿಳಾಸ, ಮೊಬೈಲ್ಪ 

ಸಂಖ್ಯಾಗಳು, ಹೆಸರು ಮತ್ುು ಫೂೇನ್ ಸಂಖ್ಯಾಯನ್ುು ಮತ ುಮಮ ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸುವುದು. ಇದು 

ವಿದ್ಾಾರ್ಥಾಗಳು/ಬ ೇಧಕ ವಗಾ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ುು ಒಳಗೆ ಂಡಿರಬೇಕು. ರ್ಾವುದ್ೇ ಕೆ ೇವಿಡ್ 19 

ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪರಕರಣ ವರದಿರ್ಾದಲ್ಲಾ, ಸಥಳಿೇಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪಕಾದ ಜಾಡನ್ುು ಪತು 

ಹಚ್ುಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿರ್ಾಗುತ್ುದ್. 

 

ವಾವಹಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸುವ ಕೆ ೇವಿಡ್ ಹೆಲ್ಪ  ಡೆಸ್  (ಸಿ.ಎರ್ಚ.ಡಿ) ಅನ್ುು 

ಸಾಥಪಸಿ ನಿವಾಹಿಸುವುದು. ಇದು ಫೂೇನ್ ಸಂಖ್ಯಾ ಮತ್ುು ಈಮೇಲ್ಪ ವಿಳಾಸ ಆಗಿರುವುದು ಸ ಕು. 

ನಿದಿಾಷಟ ಸಂದಭಾ ಮತ್ುು ಪರಶ್ನುಗಳಿಗೆ ಸಯಕತ ಪರತ್ತಕರಯ ನಿೇಡುವುದಕಾ್ಗಿ ಸಿ.ಎರ್ಚ.ಡಿ ಗೆ 

ತ್ರಬೇತ್ತ ನಿೇಡಬೇಕಾಗುತ್ುದ್.  

 

ಕಾಾಂಪಸ್ ನ್ಲ್ಲಾರುವಾಗ ರ್ಾರಾದರ  ದ್ೈಹಿಕ ಅಂತ್ರದ ಅರ್ಥವಾ ಮುಖಗವಸು ಧರಿಸುವ 

ನಿಯಮವನ್ುು ಪಾಲ್ಲಸದ್ೇ ಇದದಲ್ಲಾ ಅವರಿಗಾಗಿ ನಿೇತ್ತಯಂದನ್ುು ರ ಪಸುವುದು. ಈ 

ನಿೇತ್ತಯನ್ುು ಸಿ.ಎರ್ಚ.ಡಿ ಮತ್ುು ಭದರತಾ ತ್ಂಡಗಳ ಜ ತ ಹಂಚಿಕೆ ಳುುವುದು.  

 

ಜಮ್ ಗಳು, ಈಜುಕೆ ಳಗಳು, ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಾ ಸೌಕಯಾಗಳು ಮುಚ್ುಬೇಕಾಗಿರುವ 

ಸಾಧಾತಗಳು ಹೆಚ್ುು. ಪರಸ್ರ ಸಂಪಕಾಕೆ್ ಬ್ರುವ ಕರೇಡೆಯನ್ುು ನಿಬ್ಾಂಧಿಸುವ ಸಾಧಾತಗಳ  

ಹೆಚಾುಗಿವ. ಸಥಳಿೇಯ/ರಾಜಾ/ಕೆೇಂದರ ಸಕಾಾರದ ಚಾಲ್ಲುಯಲ್ಲಾರುವ ಮಾಗಾದಶಿಾ ಸ ತ್ರಗಳನ್ುು 

ಪಾಲ್ಲಸುವುದು. ತರದಿರುವ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಾ ದ್ೈಹಿಕ ಅಂತ್ರ ಕಾಪಾಡುವುದಕಾ್ಗಿ ಮಾಗಾಸ ಚಿಗಳು 

ಬೇಕಾಗುತ್ುದ್. ತರದಿರಬೇಕಾದ ಸಾಮಾನ್ಾ ಸೌಕಯಾಗಳ ಪಟಿಟಯನ್ುು 

ಅಂತ್ತಮಗೆ ಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ುದ್.   

 

 

5.4   ತ್ರಗತ್ತಗಳ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಿಕೆ 

 

ಕಾಯಾಸಥಳದಲ್ಲಾ ಸುರಕ್ಷತ ಕಾಪಾಡುವುದಕಾ್ಗಿ ತ್ರಗತ್ತಗಳ ಸಮಯವನ್ುು ಮರುನಿಗದಿಗೆ ಳಿಸುವ ಅಗತ್ಾವಿದ್. ಈ ಉದ್ದೇಶ್ಕಾ್ಗಿ 

ಕೆಳಗೆ ಪರಿಶಿೇಲನಾಪಟಿಟಯನ್ುು ನಿೇಡಲ್ಾಗಿದ್. 
 

ಪೂವಾತ್ರ್ಾರಿ 

ಸಿಥತ್ತಗತ್ತ 

(ಪೂಣಾಗೆ ಳಿಸಲ್ಾಗಿದ್ಯೇ 

ಎಂಬ್ುದನ್ುು 

ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸುವುದು) 

ತ್ರಗತ್ತ ಕೆ ೇಣೆ/ಪರಯೇಗಾಲಯದಲ್ಲಾ ಇಬಬರು ವಿದ್ಾಾರ್ಥಾಗಳು ಅರ್ಥವಾ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಾಗಳು ಮತ್ುು 

ಬ ೇಧಕ ವಗಾ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನ್ಡುವ ದ್ೈಹಿಕ ಅಂತ್ರವನ್ುು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಪರತ್ತ ತ್ರಗತ್ತ 

ಕೆ ೇಣೆ/ಪರಯೇಗಾಲಯದ ಪರಿಷ್ೃತ್ ಸಾಮರ್ಥಾಾವನ್ುು ಗುರುತ್ತಸುವುದು. 

 

ಅನೀಕ ರಿೇತ್ತಯ ಗಂಭೀರ ಅನಾರ ೇಗಾಗಳಿಂದ ನ್ರಳುತ್ತುರುವ ಬ ೇಧಕ ವಗಾ/ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ 

ಮನಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅನ್ುಮತ್ತ ನಿೇಡಬೇಕು. ಈ ವಗಾದಡಿ ಬ್ರುವ 

ಉದ್ ಾೇಗಿಗಳು/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಗಾದ ಸಂಖ್ಯಾಯನ್ುು ಗುರುತ್ತಸುವುದು.  
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ಸಥಳಿೇಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ರಾಜಾ/ಕೆೇಂದರ ಸಕಾಾರ ಸ ಚಿಸಿರುವ ವಯಸಿಸನ್ ಮಿತ್ತ ಅರ್ಥವಾ 

ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯದ ಸಿ.ಟಿ.ಎಫ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಇನಯೂ ಕಡಿಮೆ ಪಾರಯಕ್ಂತ್ ಮೇಲ್ಟ್ಟ 

ಬ ೇಧಕ ವಗಾ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಮನಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅನ್ುಮತ್ತ ನಿೇಡಬೇಕು. ಈ ವಗಾದಡಿ 

ಬ್ರುವ ಉದ್ ಾೇಗಿಗಳು/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಗಾದ ಸಂಖ್ಯಾಯನ್ುು ಗುರುತ್ತಸುವುದು. 

 

ಸಥಳಿೇಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ರಾಜಾ/ಕೆೇಂದರ ಸಕಾಾರ ಸ ಚಿಸಿರುವ ವಯಸಿಸನ್ ಮಿತ್ತ ಅರ್ಥವಾ 

ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯದ ಸಿ.ಟಿ.ಎಫ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ವಯಸಿಸನ್ ಮಿತ್ತಯ ಕೆಳಗಿನ್ ಮಕ್ಳನುೂ 

ಹೆ ಂದಿರುವ ಬ ೇಧಕ ವಗಾ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಮನಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅನ್ುಮತ್ತ ನಿೇಡಬೇಕು. 

ಈ ವಗಾದಡಿ ಬ್ರುವ ಉದ್ ಾೇಗಿಗಳು/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಗಾದ ಸಂಖ್ಯಾಯನ್ುು ಗುರುತ್ತಸುವುದು. 

 

ದ್ೈಹಿಕ ಅಂತ್ರದ ಕುರಿತ್ ಮಾಗಾಸ ಚಿಗಳನ್ುು ಜಾರಿಗೆ ತ್ಂದ್ಾಗ ತ್ರಗತ್ತ ಕೆ ೇಣೆ/ ಪರಯೇಗಾಲಯದ 

ಸಾಮರ್ಥಾಾ ಕಡಿಮರ್ಾಗುವ ಕಾರಣ ಈ ಸಾಮರ್ಥಾಾಕೆ್ ಹೆ ಂದಿಕೆ ಳುುವಂತ ತ್ರಗತ್ತಗಳ 

ಮರುಸಂಯೇಜನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕಾ್ಗಿ ತ್ರಗತ್ತಯನ್ುು ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುವುದು, 

ಆಯದ (ಎಲೆಕ್ಟಿವ್) ಕೆ ೇಸುಾಗಳಲ್ಲಾ ದ್ಾಖಲ್ಾತ್ತಯನ್ುು ಕಡಿತ್ಗೆ ಳಿಸುವುದು ಇತಾಾದಿಗಳನ್ುು 

ಮಾಡಬೇಕಾಗಬ್ಹುದು. 

 

ಉಪಹಾರ ಗೃಹದ ತ್ಂಡವು, ಕಾಾಂಪಸ್ ನ್ ಉಪಹಾರ ಗೃಹಗಳಲ್ಲಾ ಲಭಾವಿರುವ 

ಸಥಳಾವಕಾಶ್/ಸಿೇಟ್ುಗಳ ಕುರಿತ್ು ಮಾಹಿತ್ತಯನ್ುು ನಿೇಡಬೇಕು. ಬೇರ ಬೇರ ಊಟ್ದ ಸಮಯವನ್ುು 

ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಅನಿವಾಯಾತ ಉಂಟಾಗಬ್ಹುದು. ಕಾಾಂಪಸ್ ಗಳಲ್ಲಾ ಹೆಚ್ುುವರಿ ಕೌಂಟ್ರ್ ಗಳು, 

ಫುಡ್ ಕೆ ೇಟ್ಾ ಗಳು ಮತ್ುು ಕುಳಿತ್ುಕೆ ಳುುವ ಸಥಳವನ್ುು ಸೃಷಿಟಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಾತಯ  

ಉಂಟಾಗಬ್ಹುದು. 

 

ತ್ರಗತ್ತ ಕೆ ೇಣೆ/ಪರಯೇಗಾಲಯದ ಪರಿಷ್ೃತ್ ಸಾಮರ್ಥಾಾ, ಬೇಕಾಗುವ ಹೆ ಸ ವಿಭಾಗಗಳು, 

ಕಾಾಂಪಸ್ ನ್ಲ್ಲಾ ಬ ೇಧಿಸಬ್ಲಾ ಬ ೇಧಕ ವಗಾದ ಪರಿಷ್ೃತ್ ಪಟಿಟ, ಬೇರ ಬೇರ ಊಟ್ದ 

ಸಮಯಗಳು ಮತ್ುು ಇತ್ರ ನಿಬ್ಾಂಧಗಳನ್ುು ಗಣನಗೆ ತಗೆದುಕೆ ಂಡು ಪರಿಷ್ೃತ್ ವೇಳಾಪಟಿಟಯನ್ುು 

ರಚಿಸುವುದು. 

 

ತ್ರಗತ್ತಗಳು ಮತು ಶ್ುರುವಾದ ನ್ಂತ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯ ಅರ್ಥವಾ ನ್ಗರವು ಕಾಾಂಪಸ್ ನ್ಲ್ಲಾ 

ನ್ಡೆಸುವ ತ್ರಗತ್ತಗಳನ್ುು ಸಥಗಿತ್ಗೆ ಳಿಸುವ ಒಂದ್ರಡು ಸಂದಭಾಗಳು ಬ್ರಬ್ಹುದು. ಅಗತ್ಾ 

ಬಿದದಲ್ಲಾ ಆನ್ ಲೈನ್ ತ್ರಗತ್ತಗಳನ್ುು ನ್ಡೆಸಲು ಯೇಜನ ರ ಪಸುವುದು. 

 

ಪರತ್ತ ತ್ರಗತ್ತ/ ಅವಧಿಗೆ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಾಗಳ ಹಾಜರಾತ್ತಯ ಟಾರಾಕಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಾ. ಪಾಸಿಟಿವ್ 

ಪರಕರಣ ಕಂಡುಬ್ಂದಲ್ಲಾ ಸಂಪಕಾದ ಜಾಡು ಪತು ಹಚ್ುುವ ಉದ್ದೇಶ್ದಿಂದ, ಶ್ನೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾಯಾಗಳಿಗೆ 

ಹೆಚ್ುುವರಿರ್ಾಗಿ ಇದನ್ುು ನ್ಡೆಸುವ ಅಗತ್ಾವಿದ್.  

 

ಸಮಿಸಟರ್  ನ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಾ ನ್ಡೆಸುವ ಐಚಿಛಕ ವಿಷಯಗಳ (ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ) ಪರಸುುತ್ತ, ನ ೇಂದಣಿ, 

ಹೆ ಸ ಬ್ಾಾರ್ಚ  ಗಳ ಚಾಲನೆ ಮುಂತಾದ ಪರಕರಯಗಳಿಗೆ ದ್ ಡಡ ಪರಮಾಣದಲ್ಲಾ 

ಜನ್ಸಂದಣಿರ್ಾಗದಂತ ಹಾಗ  ದ್ೈಹಿಕ ಅಂತ್ರ ಕಾಪಾಡುವುದನ್ುು ಗಮನ್ದಲ್ಲಾಟ್ುಟಕೆ ಂಡು 

ಯೇಜನ ರ ಪಸಬೇಕು. ಇದನ್ುು ಸಣು ಪಂಗಡಗಳಲ್ಲಾ ಅರ್ಥವಾ ಆನ್  ಲೈನ್  ಮ ಲಕ 

ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ುದ್. 

 



ಕಾಲ ೇಜುಗಳು ಮತ್ುು ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಮರು ಕಾರ್ಾಾರಂಭ
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ಎಲ್ಾಾ ಬ್ೃಹತ  ಸಭಗಳನ್ುು (ಘಟಿಕೆ ೇತ್ಸವಗಳು, ಒಳಬ್ರುವ ಬ್ಾಾರ್ಚ  ಗಳ ಸಾವಗತ್/ ಪರಿಚ್ಯ) 

ರದುದ ಮಾಡಬೇಕು ಅರ್ಥವಾ ದ್ೈಹಿಕ ಅಂತ್ರ ಕಾಪಾಡಿ ಸಣು ಪಂಗಡಗಳಲ್ಲಾ 

ಆಯೇಜಸಬೇಕಾಗುತ್ುದ್. 

 

ವಿದ್ಾಾರ್ಥಾಗಳ ಕಾಬ್  ಗಳು, ಹೆಚ್ುು ವಾಕುಗಳು ಸೇರುವ ಕಾಯಾಕರಮಗಳು ಮುಂತಾದ ಕಾಾಂಪಸ್  

ಒಳಗೆ ನ್ಡೆಯುವ ಕಾಯಾಕರಮಗಳನ್ುು ದ್ೈಹಿಕ ಅಂತ್ರ ಕಾಪಾಡಿ ನ್ಡೆಸಲು ಸಾಧಾವಾಗುವಂತ, ಸಣು 

ಪಂಗಡಗಳಲ್ಲಾ ಅರ್ಥವಾ ಆನ್  ಲೈನ್  ಮ ಲಕ ನ್ಡೆಸಬೇಕು. 

 

ವಾಚ್ನಾಲಯದ ಬ್ಳಕೆಗೆ ದ್ೈಹಿಕ ಅಂತ್ರದ ಮಾನ್ದಂಡಗಳನ್ುು ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು.  

ಒಬ್ಬ ಅರ್ಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಬ ೇಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಾಸಿಸುವ ಪರದ್ೇಶ್ವು ಕಂಟೇನ್  ಮಂಟ್  ವಲಯವಾಗಿ 

ಪರಿವತ್ಾನಗೆ ಂಡು ಅವರು ಕಾಾರಂಟೈನ್  ಗೆ ಒಳಗಾದಲ್ಲಾ ಅರ್ಥವಾ ಕಾಾಂಪಸ್  ಗೆ ಬ್ರಲು 

ಸಾಧಾವಾಗದ್ೇ ಇದದ ವೇಳೆ ಕೆಲ ತ್ರಗತ್ತಗಳನ್ುು ಆನ್  ಲೈನ್  ಮ ಲಕ ನ್ಡೆಸಲು 

ಯೇಜನಯಂದನ್ುು ರ ಪಸುವುದು.  

 

ಕೆಲ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಾಗಳು ವಾಸಿಸುವ ಪರದ್ೇಶ್ವು ಕಂಟೇನ್  ಮಂಟ್  ವಲಯವಾಗಿ ಪರಿವತ್ಾನಗೆ ಂಡ 

ಕಾರಣ ಒಂದಷುಟ ಕಾಲ ಅವರು ತ್ರಗತ್ತಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಆಗದ್ೇ ಇದದಲ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ಕಲ್ಲಕಾ 

ಸಾಮಗಿರಗಳು, ರಕಾಡ್ ಾ ಮಾಡಲ್ಾದ ಉಪನಾಾಸಗಳು ಅರ್ಥವಾ ಆನ್  ಲೈನ್  ಸ್ಥೀವೆಯ ಮ ಲಕ 

ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

 

ತರಗತಿಗಳನುೂ ನಡೆಸಲು ಹವಾನಿಯಂತಿಿತ ವೂವಸ್ಥೆಯನುೂ ಹೆಯಂದಿರುವ ಮ್ುಚ್ಚುದ ಕಯೀಣೆಗಳನುೂ 

ಬಳಸಬಹುದೀ ಎಂಬುದನುೂ ತಿಳಿದುಕಯಳಳಲು ಆ ಕಾಲದಲಿಿ ಚಾಲಿತಯಲಿಿರುವ ಮಾಗಗಸಯಚ್ಚ 

ಪಟ್ಟಿಗಳನುೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಅವುಗಳನುೂ ಬಳಸಬಹುದಾದಲಿಿ, ಸಯಕತ ಶಯೀಧನ (filtration) 

ಅಥವಾ ಇತರ ಸುರಕ್ಷಾ ಕಿಮ್ಗಳನುೂ ಕೈಗ್ಗಯಳಳಬೀಕು. ಅವುಗಳನುೂ ಬಳಸುವುದು 

ಸಾಧೂವಿಲಿವೆನಿಸಿದಾಗ ತರಗತಿಗಳ ಯೀಜನಗ್ಗ ಸಯಕತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನುೂ ಮಾಡಬೀಕು.  

 

   

5.5    ಭದರತ ಮತ್ುು ಸುರಕ್ಷತ 
 

ತ್ಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಾ ಉದಭವಿಸುವ ಹೆ ಸ ಪರಿಸಿಥತ್ತಯನ್ುು ನಿಭಾಯಿಸುವುದಕಾ್ಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯದ ಭದರತಾ ತ್ಂಡಗಳು 

ವೂವಸ್ಥೆಯನುೂ ಮರುಸಂಯೇಜಸುವ ಅಗತ್ಾವಿದ್.  
 

ಮಾಗಾಸ ಚಿಗಳನ್ುು ಇಲ್ಲಾ ಎರಡು ಕೆ ೇಷಠಕಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಾಗಿದ್. ಮೊದಲ ಕೆ ೇಷಠಕವು ಯೇಜನ ಮತ್ುು ಪೂವಾತ್ರ್ಾರಿ 

ಹಂತ್ವನ್ುು ಒಳಗೆ ಂಡಿದ್.  
 

 

ಪೂವಾತ್ರ್ಾರಿ 

ಸಿಥತ್ತಗತ್ತ 

(ಪೂಣಾಗೆ ಳಿಸಲ್ಾಗಿದ್ಯೇ 

ಎಂಬ್ುದನ್ುು 

ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸುವುದು) 

ಎಲ್ಾಾ ಯೇಜತ್ ಪರವೇಶ್ ದ್ಾವರಗಳಲ್ಲಾ ಉಷುತಯನ್ುು ಪರಿೇಕ್ಷಿಸುವುದಕಾ್ಗಿ ಇನಾರಾರಡ್  

ರ್ಥಮೊೇಾಮಿೇಟ್ರ್  ಗಳ ವಾವಸಥ ಮಾಡುವುದು. 
 



ಕಾಲ ೇಜುಗಳು ಮತ್ುು ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಮರು ಕಾರ್ಾಾರಂಭ
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ಅನೇಕ ವಾಕುಗಳನ್ುು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಫೇಸ್  ಶಿೇಲ್ಪಡ  ಗಳ ವಾವಸಥ ಮಾಡುವುದು. 

ಇದು ಭದರತಾ ಸಿಬಬಂದಿಗಳು ಮತ್ುು ಕಾಾಂಪಸ್  ನ್ಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಾವಿರುವ ರ್ಾವುದ್ೇ ವಾಕುಯನ್ುು 

ಒಳಗೆ ಂಡಿರಬ್ಹುದು. 

 

ಜನ್ಸಂದಣಿಯನ್ುು ತ್ಪ್ಸಲು ಕಾಾಂಪಸ್  ಗೆ ಸ ಕು ಸಂಖ್ಯಾಯ ಪರವೇಶ್ ದ್ಾವರಗಳನ್ುು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ 

ಮತ್ುು ಜನ್ರು ಕಾಾಂಪಸ್  ಗೆ ಪರವೇಶಿಸಲು ಕಾಯುವಾಗ ಮತ್ುು ಅವರ ತ್ಪಾಸಣೆಯನ್ುು ನ್ಡೆಸುವಾಗ 

ದ್ೈಹಿಕ ಅಂತ್ರ ಕಾಪಾಡುವುದನ್ುು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳುುವುದು. 

 

ಸಂದಶ್ಾಕರ ಪರವೇಶ್ ಮತ್ುು ನಿಗಾಮನ್ಕಾ್ಗಿ ಪರತಾೇಕ ಸಥಳವನ್ುು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು. 

ವಿದ್ಾಾರ್ಥಾಗಳು/ಬ ೇಧಕ ವಗಾ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಪರವೇಶ್ ಪರಕರಯಗೆ ಹೆ ೇಲ್ಲಸಿದರ ಸಂದಶ್ಾಕರ ಪರವೇಶ್ 

ಪರಕರಯಗೆ ಹೆಚಿುನ್ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ುದ್. ಸಂದಶ್ಾಕರ ಪರವೇಶ್ ಮತ್ುು ನಿಗಾಮನ್ದ ನಿವಾಹಣೆಗೆ 

ಸಾಕಷುಟ ಸಥಳಾವಕಾಶ್ ಮತ್ುು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇರಬೇಕು.    

 

ಭದರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತ್ರಬೇತ್ತ ಮತ್ುು ಸ್ಷಟ ಮಾಗಾದಶ್ಾನ್ಗಳನ್ುು ನಿೇಡುವುದು.  

ಮಾಗಾಸ ಚಿಗಳನ್ುು ಸರಿರ್ಾಗಿ ಅನ್ುಸರಿಸಲ್ಾಗುತ್ತುದ್ ಎಂಬ್ುದನ್ುು ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸಲು ಮತ್ುು 

ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳುಲು ವಾವಸಥಯಂದನ್ುು ರ ಪಸುವುದು. 
 

ದ್ೈಹಿಕ ಅಂತ್ರ ಮತ್ುು ಮುಖಗವಸುಗಳ ಬ್ಳಕೆಯ ಅನ್ುಸರಣೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ುುವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ 

ಅಗತ್ಾವಿದ್ಯೇ ಎಂಬ್ುದನ್ುು ನಿಣಾಯಿಸಿ ಅಗತ್ಾವಿದದಲ್ಲಾ ಅವರನ್ುು ಗುರುತ್ತಸಿ ತ್ರಬೇತ್ತ 

ನಿೇಡುವುದು. 

 

ರ್ಾವ ಸಥಳಗಳನ್ುು ಕಂಟೇನ್ ಮಂಟ್ ವಲಯಗಳೆಂದು ಘ ೇಷಿಸಲ್ಾಗಿದ್ ಹಾಗ  ವಾಕುಯಬ್ಬರು 

ಕಾವರಂಟೈನ್ ನ್ಲ್ಲಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ುದ್ಯೇ ಎಂಬ್ುದನ್ುು ಹೆೇಗೆ ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸಬ್ಹುದು ಎಂಬ್ುದನ್ುು 

ಭದರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತ್ತಳಿದುಕೆ ಳುಲು ವಾವಸಥಯಂದನ್ುು ರ ಪಸುವುದು. 

 

 

ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಕೆ ೇಷಠಕವು, ಕಾಾಂಪಸ್ ಮತು ಕಾರ್ಾಾರಂಭಗೆ ಂಡಾಗ ಭದರತಾ ಮತ್ುು ಸುರಕ್ಷಾ ತ್ಂಡವು ಪರತ್ತನಿತ್ಾ ಅನ್ುಸರಿಸಬೇಕಾದ 

ಮಾಗಾಸ ಚಿಗಳ ಪಟಿಟಯನ್ುು ನಿೇಡುತ್ುದ್.  
 

ಮಾಗಾಸ ಚಿಗಳು 

ಸಿಥತ್ತಗತ್ತ 

(ಪೂಣಾಗೆ ಳಿಸಲ್ಾಗಿದ್ಯೇ 

ಎಂಬ್ುದನ್ುು 

ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸುವುದು) 

ಪರವೇಶ್ ದ್ಾವರದಲ್ಲಾ ಉಷುತಯನ್ುು ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸುವುದು. ಅದು ನಿಗದಿತ್ ಉಷುತ ಪರಮಾಣಕ್ಂತ್ 

ಹೆಚ್ುು ಇದದಲ್ಲಾ ವಾಕುಯನ್ುು ಹಿಂದಕೆ್ ಕಳುಹಿಸುವುದು. ವಾಕುಯು 

ವಿದ್ಾಾರ್ಥಾ/ಬ ೇಧಕರು/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಗಿದದಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳೆ ಂದಿಗೆ ಸಿ.ಎರ್ಚ.ಡಿ ಯನ್ುು 

ಸಂಪಕಾಸುವುದು. 

 

ಪರವೇಶ್ ದ್ಾವರದಲ್ಲಾ, ಮುಖಗವಸು ಧರಿಸಲ್ಾಗಿದ್ಯೇ ಎಂಬ್ುದನ್ುು ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸುವುದು. 

ಮುಖಗವಸು ಧರಿಸದ ಇದದಲ್ಲಾ, ಮುಖಗವಸನ್ುು ಒದಗಿಸಿ ಅರ್ಥವಾ ವಾಕುಯನ್ುು ಹಿಂದಕೆ್ 

ಕಳುಹಿಸುವುದು. ವಾಕುಯು ವಿದ್ಾಾರ್ಥಾ/ಬ ೇಧಕರು/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಗಿದದಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳೆ ಂದಿಗೆ 

ಸಿ.ಎರ್ಚ.ಡಿ ಯನ್ುು ಸಂಪಕಾಸುವುದು. 
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ಪರವೇಶ್ ದ್ಾವರದಲ್ಲಾ, ವಾಕುಯು ಕಾವರಂಟೈನ್ ಗೆ ಒಳಪಡಬೇಕಾಗಿದ್ಯೇ ಎಂಬ್ುದನ್ುು 

ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸುವುದು. ಒಂದುವೇಳೆ ಹೌದು ಎಂದ್ಾದಲ್ಲಾ, ವಾಕುಯನ್ುು ಹಿಂದಕೆ್ ಕಳುಹಿಸುವುದು. 

ಅಗತ್ಾ ಕರಮವನ್ುು ತಗೆದುಕೆ ಳುುವುದಕಾ್ಗಿ ವಿವರಗಳೆ ಂದಿಗೆ ಸಿ.ಎರ್ಚ.ಡಿ ಯನ್ುು 

ಸಂಪಕಾಸುವುದು.  

 

ಕಾಾಂಪಸ್ ನ್ಲ್ಲಾ ದ್ೈಹಿಕ ಅಂತ್ರ ಮತ್ುು ಮುಖಗವಸುಗಳ ಬ್ಳಕೆಯ ಅನ್ುಸರಣೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ುುವರಿ 

ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನಿಯೇಜನ ಮಾಡಿದದಲ್ಲಾ, ಅನ್ುಸರಣೆಯನ್ುು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸುವ ಮಾಗಾಸ ಚಿಗಳನ್ುು 

ಒದಗಿಸುವುದು. ಪರಿಸಿಥತ್ತ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಬಂಬಲದ ಅಗತ್ಾವಿದದಲ್ಲಾ ಸಿ.ಎರ್ಚ.ಡಿ ಯ ಗಮನ್ಕೆ್ 

ತ್ರುವುದು. 

 

 

5.6    ಸೌಲಭಾಗಳು ಮತ್ುು ಮ ಲಭ ತ್ ಸೌಕಯಾ 

 

ಈ ಕೆಳಗಿನ್ವುಗಳನ್ುು ಒದಗಿಸುವುದಕಾ್ಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯದ ಸೌಲಭಾಗಳು ಮತ್ುು ಮ ಲಭ ತ್ ಸೌಕಯಾದ ತ್ಂಡಗಳು 

ಬ್ದಲ್ಾವಣೆಗಳನ್ುು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ುದ್. 
 

ಪೂವಾತ್ರ್ಾರಿಯ ಹಂತ್ದಲ್ಲಾ ರ್ಾವಲಾ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತ್ು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ುದ್ ಎಂಬ್ುದನ್ುು ಕೆಳಗಿನ್ ಕೆ ೇಷಠಕವು ಪಟಿಟ 

ಮಾಡುತ್ುದ್. 
 

ಕಾಾಂಪಸ್ ಮತು ಕಾರ್ಾಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ಾಗ ಅನ್ುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮಾಗಾಸ ಚಿಗಳನ್ುು ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಪಟಿಟಯು ನಿೇಡುತ್ುದ್. 
 

ಪೂವಾತ್ರ್ಾರಿ 

ಸಿಥತ್ತಗತ್ತ 

(ಪೂಣಾಗೆ ಳಿಸಲ್ಾಗಿದ್ಯೇ 

ಎಂಬ್ುದನ್ುು 

ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸುವುದು) 

ಸ ೇಂಕು ನಿವಾರಕಗಳ ಸರಬ್ರಾಜಗೆ ವಾವಸಥ ಮಾಡುವುದು.  

ಹಾಾಂಡ್ ಸಾಾನಿಟೈಸರ್ ಗಳ ಸರಬ್ರಾಜಗೆ ವಾವಸಥ ಮಾಡುವುದು.  

ಮುಖಗವಸು, ಫೇಸ್ ಶಿೇಲ್ಪಡ ಗಳ ಸರಬ್ರಾಜಗೆ ವಾವಸಥ ಮಾಡುವುದು.  

ಇನಾರಾರಡ್ ರ್ಥಮೊೇಾಮಿೇಟ್ರ್ ಗಳು, ಪಲ್ಪಸ ಆಕಸಮಿೇಟ್ರ್ ಗಳು ಮತ್ುು ವೈದಾಕೇಯ ಕೆೇಂದರ, 

ಭದರತಾ ತ್ಂಡ ಇತಾಾದಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ರ್ಾವುದ್ೇ ಹೆಚ್ುುವರಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ುು ಒದಗಿಸಲು 

ವಾವಸಥ ಮಾಡುವುದು.  

 

ಎಲ್ಾಾ ತ್ರಗತ್ತ ಕೆ ೇಣೆಗಳು, ಪರಯೇಗಾಲಯಗಳು, ವಿಶಾರಂತ್ತ ಕೆ ೇಣೆಗಳು, ಮೇಜುಗಳು ಮತ್ುು 

ಎಲ್ಾಾ ಮೇಲಮೈಗಳನ್ುು ಕಾಲಕಾಲಕೆ್ ಸವಚ್ಛಗೆ ಳಿಸಬೇಕು. ಎಷುಟ ಸಮಯದಲ್ಲಾ 

ಪುನ್ರಾವತ್ಾನರ್ಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸೇರಿದಂತ ಸವಚ್ಛಗೆ ಳಿಸುವುದಕಾ್ಗಿ ನಿಯಮಾವಳಿಯನ್ುು 

ರ ಪಸುವುದು ಮತ್ುು ಸವಚ್ಛತ/ನಿವಾಹಣೆ ತ್ಂಡಕೆ್ ಹೆಚ್ುುವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ುು 

ನಿಯೇಜಸುವುದು. 

 

ಜವಾಬ್ಾದರಿಯನ್ುು ಹಂಚ್ುವುದು ಮತ್ುು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ತ್ರಬೇತ್ತ ನಿೇಡುವುದು.  
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ಮಾಗಾಸ ಚಿಗಳನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸಲ್ಾಗುತ್ತುದ್ ಎಂಬ್ುದರ ಕುರಿತು ನಿಗಾ ವಹಿಸಲು ಮತ್ುು 

ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಲು ವಾವಸಥಯಂದನ್ುು ರ ಪಸುವುದು.  
 

ಮಾಹಿತ್ತ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ುು ಸಂವಹನ್ದ (ಐ.ಇ.ಸಿ) ಸಾಮಗಿರಗಳನ್ುು ಎದುದಕಾಣುವ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಾ 

ಇಡಲ್ಾಗಿದ್ ಎಂಬ್ುದನ್ುು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳುುವುದು.  
 

ಜನ್ರು ಮಟಿಟಲುಗಳನ್ುು ಬ್ಳಸಲು ಉತುೇಜಸುವ ಸಯಚ್ನಯನ್ುು ಲ್ಲಫ್ಟ ಗಳ ಬ್ಳಿ ಅಂಟಿಸುವುದು.  

ಬಂಚ್ುಗಳು, ಸ ೇಫಾಗಳು, ಲ್ಲಫ್ಟ ಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಾ ಸಥಳಗಳು, ಉಪಹಾರ ಗೃಹಗಳು ಮುಂತಾದ 

ಕಡೆ ಬ್ಳಸಬ್ಾರದ ಸಿೇಟ್ುಗಳು/ಸಥಳವನ್ುು ಗುರುತ್ತಸಲು “x” ಗುರುತ್ನ್ುು ಹಾಕುವುದು. ಜನ್ರು 

ಸಾಲುಗ ಡುವಲ್ಲಾ ಅವರು ರ್ಾವ ಸಥಳದಲ್ಲಾ ನಿಲಾಬೇಕು ಎಂಬ್ುದನ್ುು ವೃತ್ುದ ಮ್ಯಲಕ 

ಗುರುತ್ತಸುವುದು. ದ್ೈಹಿಕ ಅಂತ್ರ ಕಾಪಾಡಲು ಇವಲಾವೂ ಅತ್ಾಗತ್ಾ. 

 

ರ್ಾವಲಾ ಕೆ ೇಣೆಗಳಲ್ಲಾ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಕಗಳನ್ುು ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ್ುದನ್ುು ನಿಣಾಯಿಸಿ 

ಅದರಂತ ಯೇಜನ ರ ಪಸುವುದು. ಎಲ್ಲಾ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಕಗಳ ಅಗತ್ಾವಿದ್ಯೇ ಅಲ್ಲಾ 

ತಾಪಮಾನ್ ಮತ್ುು ತೇವಾಂಶ್ದ ಕುರಿತ್ು ಮಾಗಾಸ ಚಿಗಳನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸುವುದು. 

ಹವಾನಿಯಂತ್ರಕಗಳ ಸಿವರ್ಚ ಗಳ ಬ್ಳಿ ಸ್ಷಟ ಸ ಚ್ನಗಳನ್ುು ಬ್ರಯಲ್ಾಗಿದ್ ಎಂಬ್ುದನ್ುು 

ಖಚಿತ್ಪಡಿಸುವುದು. 

 

ಕಾಾಂಪಸ್ ನ್ಲ್ಲಾ ಅನೇಕ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಾ ಹಾಾಂಡ್ ಸಾಾನಿಟೈಸರ್ ಗಳನ್ುು ಇರಿಸುವುದು.  

ಮೇಲಮೈಗಳನ್ುು ಮುಟ್ುಟವುದನ್ುು ತ್ಪ್ಸಲು ಏನಲಾ ಮಾಡಬ್ಹುದು ಎಂಬ್ುದನ್ುು ನಿಣಾಯಿಸಿ 

ಸಾಧಾವಿರುವುದನ್ುು ಜಾರಿಗೆ ತ್ರುವುದು. ಉದ್ಾಹರಣೆಗೆ, ಕಾಲ್ಲನಿಂದ ಬ್ಳಸುವ ಸಾಾನಿಟೈಸರ್ 

ಡಿಸ್ನ್ಸರ್, ಕಾಲ್ಲನಿಂದ ಬ್ಳಸುವ ನ್ಲ್ಲಾಗಳು ಇತಾಾದಿಗಳನ್ುು ಸೇರಿಸಿಕೆ ಳುಬ್ಹುದು. 

 

ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯವು ಸಾರಿಗೆ ವಾವಸಥಯನ್ುು ಒದಗಿಸುತ್ತುದದಲ್ಲಾ, ದ್ೈಹಿಕ ಅಂತ್ರದ ನಿಯಮವನ್ುು 

ಪಾಲ್ಲಸುವುದಕಾ್ಗಿ ಯೇಜನಯನ್ುು ಮರುಸಂಯೇಜಸುವುದು. ಇದಕಾ್ಗಿ ವೇಳಾಪಟಿಟಯಲ್ಲಾ 

ಬ್ದಲ್ಾವಣೆ, ಪರತ್ತ ಟಿರಪ್ ನ್ಲ್ಲಾ ಪರರ್ಾಣಿಸಬ್ಹುದ್ಾದ ವಾಕುಗಳ ಸಂಖ್ಯಾಯನ್ುು 

ಮಿತ್ತಗೆ ಳಿಸುವುದು ಮತ್ುು ವಾಹನ್ಗಳ ಆವತ್ಾನ್/ಸಂಖ್ಯಾಯಲ್ಲಾ ಹೆಚ್ುಳ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬ್ಹುದು. 

 

 

5.7         ಉಪಹಾರ ಗೃಹಗಳು 
 

ಉಪಹಾರ ಗೃಹಗಳಲ್ಲಾ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಮಾಗಾಸ ಚಿಗಳನ್ುು ಬ್ಳಸಬ್ಹುದು. ಮೊದಲನೇ ಕೆ ೇಷಠಕವು, ಪೂವಾತ್ರ್ಾರಿಯ ಹಂತ್ದಲ್ಲಾ 

ಉಪಯುಕುವನಿಸುವ ಮಾಗಾಸ ಚಿಗಳ ಪಟಿಟಯನ್ುು ಒಳಗೆ ಂಡಿದ್. 

 

ಪೂವಾತ್ರ್ಾರಿ 

ಸಿಥತ್ತಗತ್ತ 

(ಪೂಣಾಗೆ ಳಿಸಲ್ಾಗಿದ್ಯೇ 

ಎಂಬ್ುದನ್ುು 

ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸುವುದು) 

ಆಹಾರ ತ್ರ್ಾರಿಸುವವರಿಗೆ, ಅನ್ುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮಾಗಾಸ ಚಿಗಳ ಕುರಿತ್ು ತ್ರಬೇತ್ತ ನಿೇಡುವುದು.  
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ದ್ೈಹಿಕ ಅಂತ್ರದ ಮಾಗಾಸ ಚಿಗಳನ್ುು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ಾಗ ದ್ ರಯುವ 

ಸಿೇಟ್ುಗಳು/ಸಥಳಾವಕಾಶ್ವನ್ುು ಅಂದ್ಾಜು ಮಾಡುವುದು. ಈ ಪರಿಷ್ೃತ್ ಸಾಮರ್ಥಾಾವನ್ುು 

ಆಧರಿಸಿ ಉಪಹಾರದ ಸಮಯವನ್ುು ವಿಸುರಿಸಿ ಮತ್ುು ಬೇರ ಬೇರ ಬ್ಾಾಚ್ುಗಳಿಗೆ ಬೇರ ಬೇರ 

ಊಟ್ದ ಸಮಯವನ್ುು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು. 

 

ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ತ್ಮಮ ಕಾಯಾಸಥಳದಲ್ಲಾಯೇ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಲು ಉತುೇಜಸುವುದು. ಉಪಹಾರ 

ಗೃಹಗಳಲ್ಲಾ, ಆಹಾರವನ್ುು ಖರಿೇದಿಸಿ ಕೆ ಂಡೆ ಯಾಬ್ಹುದ್ಾದ ವಾವಸಥಯನ್ುು 

ರ ಪಸಬೇಕು. 

 

ಪರತ್ತಯಬ್ಬರ  ತ್ಮಮದ್ೇ ಆದ ನಿೇರಿನ್ ಬ್ಾಟ್ಲ್ಲಯನ್ುು ತ್ರಲು ಉತುೇಜಸುವುದು. ನಿೇರಿನ್ 

ಡಿಸ್ನ್ಸರ್ ಇಟಿಟರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಾ, ಬ್ಳಸಿದ ಮತ್ುು ಬ್ಳಸದ್ೇ ಇರುವ ಗಾಾಸುಗಳನ್ುು 

ಇಡುವುದಕಾ್ಗಿ ಜಾಗವನ್ುು ಸ್ಷಟವಾಗಿ ಗುರುತ್ತಸುವುದು.  

 

ನ್ಗದು/ಕಾಡ್ಾ ಪಾವತ್ತಯನ್ುು ನಿಬ್ಾಂಧಿಸಲು/ ಕಡಿಮ ಮಾಡಲು ನಿೇತ್ತಯಂದನ್ುು 

ರ ಪಸುವುದು. ಕಾಾಂಪಸ್ ನ್ಲ್ಲಾ ಸ್ಥೀವೆ ಒದಗಿಸುವವರು ಡಿಜಟ್ಲ್ಪ (ಮೊಬೈಲ್ಪ ಆಧರಿತ್) 

ಪಾವತ್ತಗಳನ್ುು ಸಿವೇಕರಿಸುವಂತ ಮಾಡಲು ಪರಯತ್ತುಸಿ  ಖಚಿತ್ಪಡಿಸುವುದು. 

 

ಉಪಹಾರ ಗೃಹದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ಆಹಾರ ಬ್ಡಿಸುವಂತ ಮಾಡುವುದು. ಸವಯಂ-ಸೇವಗೆ ಬ್ಳಸುವ 

ಸೌಟ್ು, ಚ್ಮಚ್ ಇತಾಾದಿ ಊಟ್ದ ಸಾಮಗಿರಗಳನ್ುು ಅನೇಕ ಜನ್ರು ಮುಟ್ುಟವ ಕಾರಣ ಆಹಾರದ 

ಸವಯಂ-ಸೇವಯನ್ುು ಸಥಗಿತ್ಗೆ ಳಿಸುವುದು.   

 

ಕಾಾಂಪಸ್ ನ್ಲ್ಲಾ, ಮರುಬ್ಳಕೆ ಮಾಡಬ್ಲಾ ಏಕ ಬ್ಳಕೆಯ ಪ್ಾೇಟ್ುಗಳು ಮತ್ುು ಕಪ್ ಗಳ ಬ್ಳಕೆಗೆ 

ಯೇಜನ ರ ಪಸುವುದು. ಒಂದುವೇಳೆ ಪ್ಾೇಟ್ು ಮತ್ುು ಕಪ್ ಗಳನ್ುು ಮರುಬ್ಳಕೆ 

ಮಾಡಬೇಕಾದಲ್ಲಾ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೆೈಗವಸು ಧರಿಸಿ ಇವುಗಳನ್ುು ಸಾಬ್ ನ್ು ಮತ್ುು ಬಿಸಿ 

ನಿೇರಿನಿಂದ ತ ಳೆಯಲು ಮತ್ುು ಕೆೈಗವಸುಗಳನ್ುು ಬ್ದಲ್ಾಯಿಸಲು ಸ್ಷಟ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ುು 

ರ ಪಸುವುದು. 

 

ರಸ ಟೇರಂಟ್ ಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಕಾಯಾನಿವಾಹಣೆ ಕುರಿತ್ು ಸಥಳಿೇಯ/ರಾಜಾ/ಕೆೇಂದರ ಸಕಾಾರದ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಳಿಸಿರುವ ಮಾಗಾಸ ಚಿಗಳನ್ುು ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸುವುದು ಮತ್ುು ಇಲ್ಲಾನ್ವು 

ಮಾಗಾಸ ಚಿಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ುವಯೇ ಎಂಬ್ುದನ್ುು ನಿಣಾಯಿಸಿ. 

 

 

ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಕೆ ೇಷಠಕವು, ಕಾಾಂಪಸ್ ಮತು ಕಾರ್ಾಾರಂಭಿಸಿದ ನ್ಂತ್ರ ಉಪಯುಕುವನಿಸುವ ಮಾನ್ದಂಡಗಳನ್ುು ಹೆ ಂದಿದ್.  

 

ಮಾಗಾದಶಿಾ ಸ ತ್ರಗಳು 

ಸಿಥತ್ತಗತ್ತ 

(ಪೂಣಾಗೆ ಳಿಸಲ್ಾಗಿದ್ಯೇ 

ಎಂಬ್ುದನ್ುು 

ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸುವುದು) 

ರ್ಾವಾಗಲ  ದ್ೈಹಿಕ ಅಂತ್ರವನ್ುು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಾಾ ಉಪಹಾರ ಗೃಹಗಳಲ್ಲಾ 

ಆಹಾರದ ಖರಿೇದಿ, ಬ್ಡಿಸುವಾಗ ಮತ್ುು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವಾಗ ಅಂತ್ರ ಕಾಪಾಡಲ್ಾಗುತ್ುದ್ 

ಎಂಬ್ುದನ್ುು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸುವುದು.  
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ಸುರಕ್ಷಾ ಮಾಗಾಸ ಚಿಗಳನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸಲ್ಾಗುತ್ತುದ್ ಎಂಬ್ುದನ್ುು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳುಲು 

ಆಹಾರ ತ್ರ್ಾರಿಯ ಮೇಲ ನಿಗಾ ಇಡುವುದು. 
 

ಹೆಚಾುಗಿ ಸ್ಶಿಾಸುವ ಮೇಲಮೈಗಳನ್ುು ಆಗಾಗೆೊ ಸವಚ್ಛಗೆ ಳಿಸಲ್ಾಗುತ್ತುದ್ ಎಂಬ್ುದನ್ುು 

ಖಚಿತ್ಪಡಿಸುವುದು. 
 

ಪೂವಾತ್ರ್ಾರಿಯ ಹಂತ್ದಲ್ಲಾ ಗುರುತ್ತಸಲ್ಾದ ಎಲ್ಾಾ ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳನ್ುು ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸುವುದು 

ಮತ್ುು ಇವುಗಳನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸಲ್ಾಗುತ್ತುದ್ ಎಂಬ್ುದನ್ುು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸುವುದು. 
 

 

5.8   ವೈದಾಕೇಯ 

ಒಂದುವೇಳೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯವು ವೈದಾಕೇಯ ತ್ಂಡವನ್ುು ಹೆ ಂದಿಲಾದ್ ಇದದಲ್ಲಾ, ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಕಾಯಾಗಳ ಜವಾಬ್ಾದರಿಯನ್ುು 

ಆಡಳಿತ್ ವಿಭಾಗವು ವಹಿಸಿಕೆ ಳುಬೇಕು. 
 

ಪೂವಾತ್ರ್ಾರಿ 

ಸಿಥತ್ತಗತ್ತ 

(ಪೂಣಾಗೆ ಳಿಸಲ್ಾಗಿದ್ಯೇ 

ಎಂಬ್ುದನ್ುು ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸುವುದು) 

ಕಾಾಂಪಸ್, ಆರ ೇಗಾ ಕೆೇಂದರವನ್ುು ಹೆ ಂದಿದದಲ್ಲಾ ಅದು ಉಷುತಯನ್ುು ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಲು 

ರ್ಥಮಾಲ್ಪ ಸಾ್ಾನ್ರ್ ಗಳು ಮತ್ುು ಆಮಾಜನ್ಕದ ಪರ್ಾಾಪುತ (ಸಾಾಚ್ುರೇಶ್ನ್)ಯನ್ುು 

ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಲು ಪಲ್ಪಸ ಆಕಸಮಿೇಟ್ರ್ ಗಳನ್ುು ಹೆ ಂದಿದ್ ಎಂಬ್ುದನ್ುು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸುವುದು. 

 

ಕೆೇಂದಿರೇಯ ಹೆಲ್ಪ  ಡೆಸ್  ಮತ್ುು ಆರ ೇಗಾ ಕೆೇಂದರಗಳು, ಸಮಿೇಪದ ಆಸ್ತರಗಳು ಮತ್ುು 

ಫೇವರ್ ಕಾನಿಕ್ ಗಳು ಇರುವ ಸಥಳದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ುು ಇವುಗಳ ಸಂಪಕಾ 

ಸಂಖ್ಯಾಯನ್ುು ಹೆ ಂದಿವ ಎಂಬ್ುದನ್ುು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸುವುದು.  

 

ಕೆೇಂದಿರೇಯ ಹೆಲ್ಪ  ಡೆಸ್  ಮತ್ುು ಆರ ೇಗಾ ಕೆೇಂದರಗಳು, ಆಂಬ್ುಲನ್ಸ ಸೇವ ಒದಗಿಸುವವರ 

ಸಂಪಕಾ ಸಂಖ್ಯಾಯನ್ುು ಹೆ ಂದಿವ ಎಂಬ್ುದನ್ುು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸುವುದು. 
 

ಕಾಾಂಪಸ್ ತರದಿರುವಾಗ ಮತ್ುು ವಿಸುರಿತ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಾ ಎಲ್ಾಾ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಾಯ  ಆರ ೇಗಾ 

ಕೆೇಂದರವು ಕಾಯಾ ನಿವಾಹಿಸುತ್ತುದ್ ಮತ್ುು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ುು ಹೆ ಂದಿದ್ ಎಂಬ್ುದನ್ುು 

ಖಚಿತ್ಪಡಿಸುವುದು. 

 

ಒಂದುವೇಳೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆಪು ಸಮಾಲ ೇಚ್ನ ಮತ್ುು ಮಾನ್ಸಿಕ ಆರ ೇಗಾ ಸೇವಗಳನ್ುು 

ಒದಗಿಸುವ ಸಂಸಥಯ ಜ ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯವು ಸಹಯೇಗವನ್ುು ಹೆ ಂದದ್ ಇದದಲ್ಲಾ, 

ಈ ಸಹಯೀಗವನುೂ ಏಪಾಡಿಸಿಕೆ ಳುುವುದನ್ುು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸುವುದು.  

 

ಈ ತ್ಂಡವು, ವೈದಾಕೇಯ ಮಾನ್ದಂಡವನ್ುು ರ ಪಸಲು ಕೆ ೇವಿಡ್ ಕಾಯಾಪಡೆಗೆ 

ಸಹಕಾರವನ್ುು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಉದ್ಾಹರಣೆಗೆ ಎಷುಟ ಉಷುತಯನ್ುು ಜವರವಂದು 

ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಾಗುತ್ುದ್, ರ್ಾವ ಪರಮಾಣದ ಆಮಾಜನ್ಕದ ಪರ್ಾಾಪುತಯನ್ುು ಅಸುರಕ್ಷಿತ್ 

ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಾಗುತ್ುದ್ ಮತ್ುು ಲಕ್ಷಾ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಾವಿದ್ ಇತಾಾದಿ.  

 

ಈ ತ್ಂಡವು, ಇನಾರಾರಡ್ ರ್ಥಮೊೇಾಮಿೇಟ್ರ್ ಗಳು ಮತ್ುು ಪಲ್ಪಸ ಆಕಸಮಿೇಟ್ರ್ ಗಳನ್ುು ಹೆೇಗೆ 

ಬ್ಳಸಬೇಕು ಎಂದು ತ್ರಬೇತ್ತ ನಿೇಡಲು ಸಹ ಜವಾಬ್ಾದರವಾಗಿದ್. 
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5.9   ಕಾಾಂಪಸ್ ನ್ಲ್ಲಾ ಇರುವವರಿಗಾಗಿ ಮಾಗಾಸ ಚಿಗಳು 

 

ಈ ಕೆಳಗಿನ್ವು, ಕಾಾಂಪಸ್ ನ್ಲ್ಲಾ ಇರುವ ಎಲ್ಾಾ ವಾಕುಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಮಾಗಾಸ ಚಿಗಳಾಗಿವ. ಸ ಕು ಮಾಪಾಾಡು ಮಾಡಲು 

ಮತ್ುು ವಿದ್ಾಾರ್ಥಾಗಳು/ಬ ೇಧಕ ವಗಾ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಮನ್ವರಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧಾವಾಗುವಂತ ಇವುಗಳನ್ುು ರ ಪಸಲ್ಾಗಿದ್. 

5.9.1.     ಕಾಾಂಪಸ್ ಗೆ ಪರವೇಶಿಸುವುದು 

 

ಕಾಾಂಪಸ್ ಗೆ ಪರವೇಶಿಸುವ ಎಲ್ಾಾ ವಾಕುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಮಾಗಾಸ ಚಿಗಳನ್ುು ಪಾಲ್ಲಸಬೇಕು.  

 

• ನಿೇವು ಕಾಾಂಪಸ್ ನ್ಲ್ಲಾ ಇರಬ್ಹುದ್ೇ ಎಂಬ್ುದನ್ುು ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸುವುದು. ನಿದಿಾಷಟ ವಯಸಿಸಗಿಂತ್ ಮೇಲ್ಟ್ಟವರು, ವಿವಿಧ 

ರಿೇತ್ತಯ ಅನಾರ ೇಗಾಗಳಿಂದ ಬ್ಳಲುತ್ತುರುವವರು ಮತ್ುು ಎಳೆಯ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕಾಾಂಪಸ್ ಗೆ ಬ್ರುವುದರಿಂದ ವಿನಾಯಿತ್ತ 

ಇರುತ್ುದ್. 

• ನಿೇವು ಗುರುತ್ತನ್ ಚಿೇಟಿಯನ್ುು ಹೆ ಂದಿರಬೇಕು. 

• ನಿೇವು ಸಂಪಕಾ ತ್ಡೆಗೆ (ಕಾವರಂಟೈನ್) ಒಳಗಾಗಬೇಕದದಲ್ಲಾ ಕಾಾಂಪಸ್ ಗೆ ಬ್ರಬೇಡಿ. ಈ ಕುರಿತ್ು ಕೆೇಂದಿರೇಯ ಹೆಲ್ಪ  ಡೆಸ್  ಗೆ 

ಮಾಹಿತ್ತ ನಿೇಡುವುದು. 

• ನಿೇವು ನಿಯಂತ್ರಣ (ಕಂಟೇನ್ ಮಂಟ್) ವಲಯದಲ್ಲಾದದರ ಕಾಾಂಪಸ್ ಗೆ ಬ್ರಬೇಡಿ. ಈ ಕುರಿತ್ು ಕೆೇಂದಿರೇಯ ಹೆಲ್ಪ  ಡೆಸ್  ಗೆ 

ಮಾಹಿತ್ತ ನಿೇಡುವುದು. 

• ನಿೇವು ಅನಾರ ೇಗಾದಿಂದ ಬ್ಳಲುತ್ತುದದರ ಕಾಾಂಪಸ್ ಗೆ ಬ್ರಬೇಡಿ. ಈ ಕುರಿತ್ು ಕೆೇಂದಿರೇಯ ಹೆಲ್ಪ  ಡೆಸ್  ಗೆ ಮಾಹಿತ್ತ 

ನಿೇಡುವುದು. 

 

5.9.2     ಕಾಾಂಪಸ್ ನ್ಲ್ಲಾರುವಾಗ ದಿನ್ನಿತ್ಾದ ಬ್ದುಕು 

 

ಕಾಾಂಪಸ್ ನ್ಲ್ಲಾನ್ ದಿನ್ನಿತ್ಾದ ಬ್ದುಕಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಮಾಗಾಸ ಚಿಗಳು ಸ ಕುವನಿಸುತ್ುವ. 

 

• ದ್ೈಹಿಕ ಅಂತ್ರ: ಎಲ್ಾಾ ಸಮಯದಲ್ಲಾಯ  ದ್ೈಹಿಕ ಅಂತ್ರವನ್ುು ಕಾಪಾಡುವುದು. (ಗಮನಿಸಿ – ದ್ೈಹಿಕ ಅಂತ್ರದ ಕುರಿತ್ು 

ಆರ್ಾ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಾ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವ ಮಾಗಾಸ ಚಿಗಳನ್ುು ಸ್ಷಟವಾಗಿ ತ್ತಳಿಸುವುದು) 

• ಮುಖಗವಸುಗಳು: ಎಲ್ಾಾ ಕಾಲದಲ್ಲಾಯ  ಮುಖಗವಸನ್ುು ಧರಿಸಿರುವುದು. 

• ಕೆೈಯ ಸವಚ್ಛತ: ಕೆೈಗಳನ್ುು ಸಾಬ್ ನ್ು ಮತ್ುು ನಿೇರಿನಿಂದ ತ ಳೆಯುವುದು ಅರ್ಥವಾ ಆಗಾಗೆೊ ಹಾಾಂಡ್ ಸಾಾನಿಟೈಸರ್ 

ಬ್ಳಸುವುದು. 

• ನಿಮಮ ಮುಖವನ್ುು, ಮುಖಾವಾಗಿ ನಿಮಮ ಕಣುುಗಳು, ಮ ಗು ಮತ್ುು ಬ್ಾಯಿಯನ್ುು ಮುಟ್ಟದಿರುವುದು. 

• ಆದಷುಟ ಮಟಿಟಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ುು ನಿೇರನ್ುು ನಿೇವೇ ತಗೆದುಕೆ ಂಡು ಬ್ರುವುದು. 
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• ಕೆ ೇವಿಡ್ 19 ಕುರಿತ್ು ಜಾಗೃತ್ತ ಮ ಡಿಸಲು ಮತ್ುು ಇದನ್ುು ತ್ಡೆಗಟ್ಟಲು ಕಾಾಂಪಸ್ ಮತ್ುು ಸಮುದ್ಾಯಕೆ್ 

ಸಹಕರಿಸುವುದು. 

• ವಿದ್ಾಾರ್ಥಾ ಅರ್ಥವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸವಯಂಸೇವಕರು ನಿೇಡುವ ಮಾಗಾಸ ಚಿಗಳನ್ುು ಪಾಲ್ಲಸುವುದು. 
 

5.9.3.    ಅನಾರ ೇಗಾದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಾ 

ರ್ಾರಾದರ  ಅನಾರ ೇಗಾಕೆ್ ತ್ುತಾುದಲ್ಲಾ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಮಾಗಾಸ ಚಿದಶಿಾ ಸ ತ್ರಗಳು ಸ ಕುವನಿಸುತ್ುವ. 

• ಅನಾರ ೇಗಾಕೆ್ ತ್ುತಾುದಲ್ಲಾ ಮನಯಲಾೇ ಇರುವುದು. ಕೆೇಂದಿರೇಯ ಹೆಲ್ಪ  ಡೆಸ್  ಗೆ ಮಾಹಿತ್ತ ನಿೇಡುವುದು. 

• ಅಗತ್ಾವನಿಸಿದಲ್ಲಾ ಸವಯಂ ಆಗಿ ಪರತಾೇಕೇಕರಣಕೆ್ (ಐಸ ೇಲೇಶ್ನ್) ಮತ್ುು ಪರಿೇಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಲು ಸಥಳಿೇಯ ಸಕಾಾರದ 

ಮಾಗಾಸ ಚಿಗಳನ್ುು ಪಾಲ್ಲಸುವುದು. ಚಾಲ್ಲುಯಲ್ಲಾರುವ ಮಾಗಾಸ ಚಿಗಳನ್ುು ನಿಮಗೆ ಕೆೇಂದಿರೇಯ ಹೆಲ್ಪ  ಡೆಸ್  

ಒದಗಿಸುತ್ುದ್. ನಿೇವು ಕೆ ೇವಿಡ್ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಬೇಕೆೇ ಮತ್ುು ರ್ಾವಾಗ ಪರಿೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೆ ಳುಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು 

ನಿಮಗೆ ಹೆೇಳುತಾುರ. 

 

5.10.    ಪರಕರಣದ ನಿವಾಹಣೆ 

 

ಕಾಾಂಪಸ್ ನ್ಲ್ಲಾ ಶ್ಂಕತ್/ದೃಢಪಟ್ಟ ಪರಕರಣಗಳು ಕಂಡುಬ್ಂದಲ್ಲಾ, ಆ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಾ ಸಥಳಿೇಯ ಸಕಾಾರವು ಶಿಫಾರಸು ನಿೇಡಿರುವ 

ಪರಮಾಣಕ ಕಾಯಾನಿವಾಹಣೆ ವಿಧಾನ್ಗಳು (Standard Operating Procedures) ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ುವ. 

ಆದರ ಇಂತ್ಹ ಸಂದಭಾಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯವು ಸಾಕಷುಟ ಪೂವಾತ್ರ್ಾರಿ ಮಾಡಿಕೆ ಂಡಿರುವುದು ಉತ್ುಮ. ಈ ಕೆಳಗೆ, 

ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯವು ರ್ಾವ ರಿೇತ್ತ ಪೂವಾತ್ರ್ಾರಿ ಮಾಡಿಕೆ ಳುಬೇಕು ಎನ್ುುವುದಕೆ್ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ುು ನಿೇಡಲ್ಾಗಿದ್.     

 

ಪೂವಾತ್ರ್ಾರಿ 

ಸಿಥತ್ತಗತ್ತ 

(ಪೂಣಾಗೆ ಳಿಸಲ್ಾಗಿದ್ಯೇ 

ಎಂಬ್ುದನ್ುು 

ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸುವುದು) 

ಸ್ಥಯೀಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟ ಪರಕರಣವನ್ುು ಗುರುತ್ತಸಿದ್ಾಗ, ಆ ವಾಕುಯು ಇದದ ಸಥಳವನ್ುು ಸ ೇಂಕು 

ನಿವಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು.  
 

ಲಭಾ ಮಾಹಿತ್ತಯಂದಿಗೆ ಸಂಪಕಾದ ಜಾಡನ್ುು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು, ಟಾರಾಕಂಗ್  ಮತ್ುು ಪರಿೇಕ್ಷೆಯ 

ಮ ಲಕ ಸಥಳಿೇಯ ಸಕಾಾರಕೆ್ ಸಹಾಯ ನಿೇಡುವುದು.  
 

ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯದ ಒಂದು ಅರ್ಥವಾ ಹೆಚಿುನ್ ತ್ರಗತ್ತ ಕೆ ೇಣೆಗಳನ್ುು ಒಂದು ಅರ್ಥವಾ ಹೆಚಿುನ್ ದಿನ್ಗಳ 

ಕಾಲ ಮುಚ್ುಬೇಕಾದಿೇತ್ು. 
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5.11.    ಕೆ ೇವಿಡ್ ಹೆಲ್ಪ  ಡೆಸ್  

 

ಕೆ ೇವಿಡ್ ಹೆಲ್ಪ  ಡೆಸ್  (ಸಿ.ಎರ್ಚ.ಡಿ) ಅನ್ುು ಸಾಥಪಸಬೇಕು. ಇದು ವಿಶ್ವವಿದಾೂಲಯದ ವಾವಹಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಾ 

ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ುು ಫೂೇನ್ ಮತ್ುು ಈಮೇಲ್ಪ ಮ ಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಪಕಾಸುವಂತ್ತರಬೇಕು. ಈ ತ್ಂಡವು, ವಿವಿಧ 

ಘಟ್ಕಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ುು ಮಾಹಿತ್ತ ಕೆೇಳುವ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಾಗಳು/ಬ ೇಧಕ ವಗಾ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪಕಾ ಬಿಂದುವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬ್ಹುದು. 

ಈ ಕೆಳಗೆ ಸಿ.ಎರ್ಚ.ಡಿ ಗಾಗಿ ಮಾಗಾಸ ಚಿಗಳನ್ುು ನಿೇಡಲ್ಾಗಿದ್. 

 

ಪೂವಾತ್ರ್ಾರಿ 

ಸಿಥತ್ತಗತ್ತ 

(ಪೂಣಾಗೆ ಳಿಸಲ್ಾಗಿದ್ಯೇ 

ಎಂಬ್ುದನ್ುು 

ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸುವುದು) 

ನಿಯೀಜಿತ ಫೂೇನ್ ಸಂಖ್ಯಾ ಮತ್ುು ಈಮೇಲ್ಪ ವಿಳಾಸವನ್ುು ಗುರುತ್ತಸುವುದು. 

ವಿದ್ಾಾರ್ಥಾಗಳು/ಬ ೇಧಕ ವಗಾ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಸಂದ್ೇಶ್ಗಳು ಮತ್ುು ಮುದಿರಸುವ 

ಮತ್ುು ಕಾಾಂಪಸ್ ನ್ಲ್ಲಾ ಹಂಚ್ುವ ಜಾಗೃತ್ತ ಮ ಡಿಸುವ ಸಾಮಗಿರಗಳಲ್ಲಾ ಇದನ್ುು 

ಉಲಾೇಖಿಸಲ್ಾಗಿದ್ ಎಂಬ್ುದನ್ುು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸುವುದು. 

 

ವಾವಹಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಲಭಾವಿರುವ ತ್ಂಡವನ್ುು ಈ ಹೆಲ್ಪ  ಡೆಸ್  ಗೆ ನಿಯೇಜಸುವುದು.  

ಎಲ್ಾಾ ಪರಶ್ನುಗಳನ್ುು ತ್ಕ್ಷಣವೇ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಾಗುತ್ುದ್ ಹಾಗ  ಆದಷುಟ ಬೇಗನ 

ಪರತ್ತಕರಯಿಸಲ್ಾಗುತ್ುದ್ ಎಂಬ್ುದನ್ುು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸುವುದು. 
 

ಸಿ.ಎರ್ಚ.ಡಿ ಯು ರ್ಾವಲಾ ಸಂದಭಾಗಳಲ್ಲಾ ಪರತ್ತಕರಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬ್ುದನ್ುು ನಿರ ಪಸುವುದು 

ಮತ್ುು ಪರತ್ತಕರಯಗಳ ಕುರಿತ್ು ಸಿ.ಎರ್ಚ.ಡಿ ಗೆ ತ್ರಬೇತ್ತ ನಿೇಡುವುದು. 
 

ಸಿ.ಎರ್ಚ.ಡಿ ಯು ಸಥಳಿೇಯ/ರಾಜಾ/ಕೆೇಂದರ ಸಕಾಾರದ ತ್ತೇರಾ ಇತ್ತುೇಚಿನ್ ಸಲಹೆ-ಸ ಚ್ನಗಳ 

ಕುರಿತ್ು ಮಾಹಿತ್ತ ಹೆ ಂದಿರಬೇಕು. ಇದನ್ುು ಅಧಿಕೃತ್ ಮಾಹಿತ್ತ ಮತ್ುು ಸಂವಹನ್ ತ್ಂಡವು 

ಒದಗಿಸಬ್ಹುದು.  

 

ಕಾಾಂಪಸ್ ನ್ಲ್ಲಾರುವಾಗ ವಾಕುಯಬ್ಬ ಅನಾರ ೇಗಾಕೆ್ ತ್ುತಾುದ್ಾಗ ಆ ವಾಕುಯನ್ುು 

ಕಳುಹಿಸಬ್ಹುದ್ಾದ ಸಮಿೇಪದ ಆಸ್ತರಗಳು ಇರುವ ಸಥಳ, ವಿಳಾಸ, ಮತ್ುು ದ ರವಾಣಿ 

ಸಂಖ್ಯಾಯನ್ುು ಸಿ.ಎರ್ಚ.ಡಿ ಯು ತ್ತಳಿದಿರಬೇಕು. ಆ ವಾಕುಯನ್ುು ಸುರಕ್ಷಿತ್ವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲು 

ಬೇಕಾಗುವ ವಾವಸಥಗಳು ಮತ್ುು ಅಂಬ್ುಲನ್ಸ ಸೇವ ಒದಗಿಸುವವರ ಸಂಪಕಾದ ವಿವರಗಳನ್ುು 

ಸಿ.ಎರ್ಚ.ಡಿ ಯು ಹೆ ಂದಿರಬೇಕು. 
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ಮಾಗಾಸ ಚಿಗಳು 

ಸಿಥತ್ತಗತ್ತ 

(ಪೂಣಾಗೆ ಳಿಸಲ್ಾಗಿದ್ಯೇ 

ಎಂಬ್ುದನ್ುು 

ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸುವುದು) 

ಕಾಾಂಪಸ್ ಒಳಗೆ ಬ್ರಲು ಇಚಿಛಸುವ ರ್ಾವುದ್ೇ ವಾಕುಯಲ್ಲಾ ಅನಾರ ೇಗಾ ಕಂಡುಬ್ಂದಲ್ಲಾ ಆ 

ವಾಕುಯ ಕುರಿತ್ು ಭದರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ವರದಿ ಮಾಡಬ್ಹುದು. ಆ ವಾಕುಯ ಜ ತ ಮಾತ್ನಾಡಿ 

ಏಕೆ ಪರವೇಶ್ವನ್ುು ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಾಗಿದ್ ಎಂಬ್ುದನ್ುು ವಿವರಿಸುವುದು. ವಾಕುಯ ಹೆಸರು ಮತ್ುು 

ಪರಿಚ್ಯ ಮತ್ುು ಅವರು ವಿದ್ಾಾರ್ಥಾ/ಬ ೇಧಕರು/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ಎಂಬ್ುದನ್ುು ಗುರುತ್ತಸಿ, 

ಮೇಲ್ಲವಚಾರಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತ್ತ ನಿೇಡಿ ಮತ್ುು ನಿಗಾ ವಹಿಸುವುದು. 

 

ಕಾವರಂಟೈನ್ ನ್ಲ್ಲಾ ಇರಬೇಕಾದ ವಾಕುಯು ಕಾಾಂಪಸ್ ಗೆ ಪರವೇಶಿಸಲು ಇಚಿಛಸಿದಲ್ಲಾ ಆ 

ವಾಕುಯ ಕುರಿತ್ು ಭದರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ವರದಿ ಮಾಡಬ್ಹುದು. ಆ ವಾಕುಯ ಜ ತ ಮಾತ್ನಾಡಿ 

ಏಕೆ ಪರವೇಶ್ವನ್ುು ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಾಗಿದ್ ಎಂಬ್ುದನ್ುು ವಿವರಿಸುವುದು. ವಾಕುಯ ಹೆಸರು ಮತ್ುು 

ಪರಿಚ್ಯ ಮತ್ುು ಅವರು ವಿದ್ಾಾರ್ಥಾ/ಬ ೇಧಕರು/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ಎಂಬ್ುದನ್ುು ಗುರುತ್ತಸಿ, 

ಮೇಲ್ಲವಚಾರಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತ್ತ ನಿೇಡುವುದು ಮತ್ುು ನಿಗಾ ವಹಿಸುವುದು. ಸಥಳಿೇಯ ಸಕಾಾರಕೆ್ ಈ 

ಕುರಿತ್ು ಮಾಹಿತ್ತ ನಿೇಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಥಳಿೇಯ ಸಕಾಾರವು ಸ ಚಿಸಿದದಲ್ಲಾ ಇದ್ೇ ರಿೇತ್ತ 

ಮಾಡುವುದು. 

 

ಕಾಾಂಪಸ್ ನ್ಲ್ಲಾರುವ ರ್ಾವುದ್ೇ ವಾಕುಯು ತಾನ್ು ಅನಾರ ೇಗಾದಿಂದ ಬ್ಳಲುತ್ತುದ್ದೇನ ಎಂದು 

ತ್ತಳಿಸಿದಲ್ಲಾ, ಸಿ.ಎರ್ಚ.ಡಿ ಯು ಸಮಿೇಪದ ಆಸ್ತರಯ ವಿಳಾಸವನ್ುು ಆ ವಾಕುಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು 

ಹಾಗ  ಅಗತ್ಾ ಬಿದದಲ್ಲಾ ಆಂಬ್ುಲನ್ಸ ನ್ ವಾವಸಥಯನ್ುು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಬ್ಗೆೊ 

ಮೇಲ್ಲವಚಾರಕರಿಗೆ ತ್ತಳಿಸುವುದು ಮತ್ುು ನಿಗಾ ವಹಿಸುವುದು.  

 

ರ್ಾವುದ್ೇ ವಾಕುಯು ತಾನ್ು ಅನಾರ ೇಗಾದಿಂದ ಬ್ಳಲುತ್ತುದ್ದೇನ ಎಂದು ತ್ತಳಿಸಿದಲ್ಲಾ ಹಾಗ  

ಮನಯಲಾೇ ಉಳಿಯಲು ಇಚಿಛಸಿದಲ್ಲಾ ಇದನ್ುು ಮೇಲ್ಲವಚಾರಕರಿಗೆ ತ್ತಳಿಸಿ ನಿಗಾ ವಹಿಸುವುದು. 
 

ರ್ಾರಾದರ  ದ್ೈಹಿಕ ಅಂತ್ರದ ನಿೇತ್ತನಿಯಮಗಳ ಉಲಾಂಘನ ಮಾಡುತ್ತುದ್ಾದರ ಅರ್ಥವಾ 

ಮುಖಗವಸನ್ುು ಧರಿಸುತ್ತುಲಾ ಎಂದು ರ್ಾವುದ್ೇ ವಾಕುಯು ವರದಿ ಮಾಡಿದಲ್ಲಾ, ಈಗಾಗಲೇ 

ನಿರ ಪಸಿರುವ ಪರಕರಯಯನ್ುು ಜಾರಿಗೆ ತ್ರುವುದು. 

 

ಸಹಾಯಕಾ್ಗಿ ಕೆ ೇವಿಡ್ ಟಾಸ್  ಫೂೇಸ್ಾ ಅನ್ುು ಸಂಪಕಾಸುವುದು.  

 

6. ವಸತ್ತ ಮತ್ುು ಅರ ವಸತ್ತ ಕಾಾಂಪಸ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ುುವರಿ ಮಾನ್ದಂಡಗಳು 

ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯವು ವಸತ್ತ ಅರ್ಥವಾ ಅರ ವಸತ್ತ ಕಾಾಂಪಸ್ ಹೆ ಂದಿದದಲ್ಲಾ ಅರ್ಥವಾ ಕಾಾಂಪಸ್ ಹೆ ರಗಡೆ ಹಾಸಟಲು/ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಾನಿಲಯ/ 

ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಿಲಯವನ್ುು (ಈ ದ್ಾಖಲಯಲ್ಲಾ ಇನ್ುು ಮುಂದ್ ಹಾಸಟಲು ಎಂದು ಉಲಾೇಖಿಸಲ್ಾಗುತ್ುದ್) ನ ೇಡಿಕೆ ಳುುತ್ತುದದಲ್ಲಾ, 

ಹೆಚ್ುುವರಿ ಸಂದಭಾಗಳಿಗೆ ಸಿದಧತ ಮಾಡಿಕೆ ಂಡಿರಬೇಕಾಗುತ್ುದ್. 
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ಈ ಹಿಂದ್ ಉಲಾೇಖಿಸಿದ ಎಲ್ಾಾ ಮಾಗಾಸ ಚಿಗಳು ಹಾಸಟಲುಗಳಿಗೆ ಸಹ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ುವ ಎಂಬ್ುದನ್ುು ಗಮನಿಸುವುದು. ಇವುಗಳು 

ಅಧಿಕೃತ್ ಮಾಹಿತ್ತ ಮತ್ುು ಸಂವಹನ್, ದತಾುಂಶ್ ನಿವಾಹಣೆ, ಆಡಳಿತ್, ಸುರಕ್ಷೆ ಮತ್ುು ಭದರತ, ಸೌಲಭಾಗಳು ಮತ್ುು ಮ ಲಭ ತ್ 

ಸೌಕಯಾ, ಉಪಹಾರ ಗೃಹಗಳು ಮತ್ುು ಕಾಾಂಪಸ್ ನ್ಲ್ಲಾರುವವರಿಗಾಗಿ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಮಾಗಾಸ ಚಿಗಳನ್ುು (ಇಷಟಕೆ್ೇ 

ಸಿೇಮಿತ್ವಾಗುವುದಿಲಾ) ಒಳಗೆ ಂಡಿವ. ಈ ದ್ಾಖಲಯಲ್ಲಾ ಹಿಂದ್ ಉಲಾೇಖಿಸಿರುವ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಾಗಳನ್ುು ತ ಡಗಿಸುವ ತ್ಂಡಕೆ್ 

ಪೂರಕವಾಗಿ ಪರಬ್ಲ ʻಹಾಸಟಲು ಸವಯಂಸೇವಕ ತ್ಂಡʼವನ್ುು ರ ಪಸುವುದು ಸಹ ಅತ್ಾವಶ್ಾಕ. ಈ ತ್ಂಡವು ನಿಧಾಾರ ತಗೆದುಕೆ ಳುುವ 

ಪರಕರಯ ಮತ್ುು ಸಿ.ಟಿ.ಎಫ್ ನ್ ಅಂಗವನಿಸಬೇಕು ಮತ್ುು ಹಾಸಟಲ್ಲನ್ಲ್ಲಾ ಎಲ್ಾಾ ಸಂದಭಾಗಳಲ್ಲಾಯ  ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಅಭಾಾಸಗಳನ್ುು 

ಪಾಲ್ಲಸಲ್ಾಗುತ್ುದ್ ಎಂಬ್ುದನ್ುು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳುಬೇಕು. 

ಈ ಕೆಳಗೆ ಪಟಿಟ ಮಾಡಿರುವ ಮಾಗಾಸ ಚಿಗಳು ಹೆಚ್ುುವರಿ ಮಾಗಾಸ ಚಿಗಳಾಗಿದುದ ಹಾಸಟಲುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ುವ. 

6.1     ಆಡಳಿತ್ 

ಈ ಕೆಳಗಿನ್ವು ಆಡಳಿತ್ದ ಉದ್ದೇಶ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಇರುವ ವಿಭಾಗಕೆ ಅನವಯವಾಗುವ ಮಾಗಾಸ ಚಿಗಳಾಗಿವ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯವು 

ಹೆ ಣೆರ್ಾಗಿರುವ ಕಾಾಂಪಸ್ ಒಳಗಿನ್ ಮತ್ುು ಕಾಾಂಪಸ್ ಹೆ ರಗಿನ್ ಹಾಸಟಲುಗಳಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ುು ಜಾರಿಗೆ ಳಿಸಬೇಕು. 

ಪೂವಾತ್ರ್ಾರಿ 

ಸಿಥತ್ತಗತ್ತ 

(ಪೂಣಾಗೆ ಳಿಸಲ್ಾಗಿದ್ಯೇ 

ಎಂಬ್ುದನ್ುು 

ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸುವುದು) 

ಒಂದುವೇಳೆ ಕಾಾಂಪಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಸಟಲು ಇದುದ ಎಲ್ಾಾ ಅಗತ್ಾ ಸೌಲಭಾಗಳು ಕಾಾಂಪಸ್ ಒಳಗಡೆಯೇ 

ದ್ ರಯುತ್ತುದದಲ್ಲಾ, ಕಾಾಂಪಸ್ ಹೆ ರಗೆ ಹೆ ೇಗುವುದರ ಮೇಲ ನಿಗಾ ಇಡಬೇಕೆೇ ಅರ್ಥವಾ ಅದನ್ುು 

ನಿಬ್ಾಂಧಿಸಬೇಕೆೇ ಎಂಬ್ುದನ್ುು ನಿಣಾಯಿಸುವುದು. ಈ ಕುರಿತ್ು ನಿೇತ್ತಯಂದನ್ುು ನಿರ ಪಸುವುದು. 

 

ವಾವಹಾರದ ಸಮಯದ ನ್ಂತ್ರವೂ ರ್ಾವುದ್ೇ ತ್ುತ್ುಾ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಾ ಸಂಪಕಾಸಲು ಸಾಧಾವಾಗುವಂತ 

ಸಿ.ಎರ್ಚ.ಡಿ ಯ ಅವಧಿಯನ್ುು 24x7 ಕೆ್ ವಿಸುರಿಸುವುದು. 
 

ಪ್ೂೇಷಕರು ಮತ್ುು ಸಂದಶ್ಾಕರಿಗೆ ಹಾಸಟಲ್ಲನ್ ಒಳಗೆ ಪರವೇಶ್ವನ್ುು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು. ಇದನ್ುು 

ಸಂವಹಿಸುವುದು. 
 

  

6.2      ಕಾವರಂಟೈನ್ – ನಿವಾಹಣೆ  

ಅಲಾದ್, ಹಾಸಟಲ್ಲನ್ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ುು ನಿದಿಾಷಟ ಸಮಯದ ತ್ನ್ಕ ಕಾವರಂಟೈನ್ ನ್ಲ್ಲಾ ಇಡಬೇಕಾದ ಸಂದಭಾ ಎದುರಾಗಬ್ಹುದು. 

ಏಕೆಂದರ ವಾಕುಯಬ್ಬರು ಬೇರ ಜಲಾ/ನ್ಗರದಿಂದ ಪರರ್ಾಣ ಮಾಡಿರಬ್ಹುದು ಅರ್ಥವಾ ಸ ೇಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟ ವಾಕುಯ ಜ ತ ನೇರ 

ಸಂಪಕಾಕೆ್ ಬ್ಂದಿರಬ್ಹುದು. ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಾ ಕೆಳಗೆ ನಿೇಡಿರುವ ಮಾಗಾಸ ಚಿಗಳು ಪರಸುುತ್ವನಿಸುತ್ುವ. 
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ಪೂವಾತ್ರ್ಾರಿ 

ಸಿಥತ್ತಗತ್ತ 

(ಪೂಣಾಗೆ ಳಿಸಲ್ಾಗಿದ್ಯೇ 

ಎಂಬ್ುದನ್ುು 

ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸುವುದು) 

ಕಾಾಂಪಸ್ ಸೇರುವವರಿಗಾಗಿ ಕಾವರಂಟೈನ್ ಅವಧಿಯನ್ುು ಯೇಜಸುವುದು. ಇದನ್ುು 

ಸಥಳಿೇಯ/ರಾಜಾ/ಕೆೇಂದರ ಸಕಾಾರದ ಚಾಲ್ಲುಯಲ್ಲಾರುವ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಾ 

ಮಾಡಬ್ಹುದು. ಈ ನಿೇತ್ತಯ ಬ್ಗೆೊ ಸ ಚ್ನ ಹೆ ರಡಿಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಳಿಸಲು ಪೂವಾತ್ರ್ಾರಿ 

ನ್ಡೆಸುವುದು. ಜನ್ರು ಇನ ುಂದು ಜಲಾ/ರಾಜಾದಿಂದ ಪರರ್ಾಣ ಮಾಡಿ ಬ್ಂದಿದದಲ್ಲಾ 14 

ದಿನ್ಗಳ ಕಾಲ ಕಾವರಂಟೈನ್ ಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾದಿೇತ್ು. 

 

ಕಾವರಂಟೈನ್ ಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾದ ನಿವಾಸಿಗಳು ನ್ಗರಕೆ್ ತ್ಲುಪದ್ಾಗ ಸಥಳಿೇಯವಾಗಿ ರ್ಾವುದ್ೇ 

ವಸುುಗಳನ್ುು ಖರಿೇದಿಸಲು ಆಗದ್ೇ ಇರಬ್ಹುದು. ಈ ವಿಚಾರವನ್ುು ಗಮನ್ದಲ್ಲಾಟ್ುಟಕೆ ಂಡು 

ಸ ಕು ಯೇಜನ ರ ಪಸುವುದು ಮತ್ುು ಸಹಕರಿಸುವುದು. 

 

ರಸ್ಟ ರ ಂಗಳನ್ುು ಒಳಗ್ಗಯೀ ಹೆ ಂದಿರುವ ಸ ಕು ಸಂಖ್ಯಾಯ ಕೆ ೇಣೆಗಳನ್ುು ಕಾವರಂಟೈನ್ 

ಕೆ ೇಣೆಗಳಾಗಿ ಮಿೇಸಲ್ಲಡಲ್ಾಗಿದ್ ಎಂಬ್ುದನ್ುು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸುವುದು. ರಸ್ಟ ರ ಂಗಳನ್ುು 

ಒಳಗ್ಗಯೀ ಹೆ ಂದಿರುವ ಕೆ ೇಣೆಗಳು ಇಲಾದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಾ ಕೆ ೇಣೆಗಳ ಇಡಿೇ ಸಾಲನ್ುು ಮತ್ುು 

ಅವುಗಳ ರಸ್ಟ ರ ಂಗಳನ್ುು ಕಾವರಂಟೈನ್ ಬ್ಾಾಕ್ ಗಳಾಗಿ ಮಿೇಸಲ್ಲಡಬೇಕಾಗುತ್ುದ್. 

 

ಕಾವರಂಟೈನ್ ನ್ಲ್ಲಾರುವವರಿಗೆ ಆಹಾರ, ನಿೇರು, ಔಷಧಗಳು ಮತ್ುು ಅಗತ್ಾ ವಸುುಗಳನ್ುು 

ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ುದ್. ಈ ಕುರಿತ್ು ಯೇಜನ ಮತ್ುು ಕಾಯಾವಿಧಾನ್ವನ್ುು 

ರ ಪಸಬೇಕಾಗುತ್ುದ್. 

 

ಸುರಕ್ಷಾ ಮಾಗಾಸ ಚಿಗಳನ್ುು ಪಾಲ್ಲಸುವುದಕಾ್ಗಿ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಾಗಳು ಹಂತ್ ಹಂತ್ವಾಗಿ 

ಹಾಸಟಲುಗಳಿಗೆ ಮರಳಬೇಕೆೇ ಎಂಬ್ುದನ್ುು ನಿಧಾರಿಸುವುದು. 
 

ಕಾಾರಂಟೈನ್ ಜ ತ ತ್ಳುಕು ಹಾಕಕೆ ಂಡಿರುವ ಕಳಂಕದಿಂದ ದ ರವಿಡುವುದಕಾ್ಗಿ ಎಲಾರಲ ಾ 

ಅರಿವನ್ುು ಮ ಡಿಸುವುದು. ಸಹವತ್ತಾಗಳ ಮತ್ುು ವೃತ್ತುಪರ ಆಪು ಸಮಾಲ ೇಚ್ನಯ ಸಹಕಾರ 

ದ್ ರಯುತ್ತುದ್ ಎಂಬ್ುದನ್ುು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸುವುದು.  

 

 

6.3.   ಐಸ ೇಲೇಶ್ನ್ - ನಿವಾಹಣೆ 

ಜ ತಗೆ, ಹಾಸಟಲ್ಲನ್ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ುು ನಿದಿಾಷಟ ಸಮಯದ ತ್ನ್ಕ ಐಸ ೇಲೇಶ್ನ್ ನ್ಲ್ಲಾ ಇಡಬೇಕಾದ ಸಂದಭಾ ಎದುರಾಗಬ್ಹುದು. ಇದು 

ಏಕೆಂದರ ನಿವಾಸಿಯಲ್ಲಾ ಸ ೇಂಕು ದೃಢಪಟಿಟರಬ್ಹುದು, ಆದರ ರ್ಾವುದ್ೇ ರ ೇಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಲಾದ್ ಇರಬ್ಹುದು ಅರ್ಥವಾ 

ತ್ತೇವರವಲಾದ ರ ೇಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ುು ಹೆ ಂದಿರಬ್ಹುದು ಹಾಗ  ಆ ವಾಕುಗೆ ಮನ/ಹಾಸಟಲು ಐಸ ೇಲೇಶ್ನ್ ನ್ಲ್ಲಾ ಉಳಿದುಕೆ ಳುಲು 

ಅನ್ುಮತ್ತ ದ್ ರತ್ತರಬ್ಹುದು. ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಾ ಕೆಳಗಿನ್ ಮಾಗಾಸ ಚಿಗಳು ಸ ಕುವನಿಸುತ್ುವ.  
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ಪೂವಾತ್ರ್ಾರಿ 

ಸಿಥತ್ತಗತ್ತ 

(ಪೂಣಾಗೆ ಳಿಸಲ್ಾಗಿದ್ಯೇ 

ಎಂಬ್ುದನ್ುು 

ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸುವುದು) 

ಹಾಸಟಲ್ಪ ನಿವಾಸಿಯಬ್ಬರಲ್ಲಾ ಸ ೇಂಕು ದೃಢಪಟಿಟರಬ್ಹುದು, ಆದರ ರ್ಾವುದ್ೇ 

ರ ೇಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಲಾದ್ೇ ಇರಬ್ಹುದು ಅರ್ಥವಾ ತ್ತೇವರವಲಾದ ರ ೇಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ುು 

ಹೆ ಂದಿರಬ್ಹುದು ಹಾಗ  ಆ ವಾಕುಯು ಹಾಸಟಲ್ಲನ್ಲ್ಲಾಯೇ ಸವಯಂ ಆಗಿ ಐಸ ೇಲೇಶ್ನ್ ಗೆ 

ಒಳಗಾಗಬ್ಹುದು. ಇಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಥತ್ತಯನ್ುು ಎದುರಿಸಲು ಯೇಜನಯಂದನ್ುು ರ ಪಸುವುದು.  

 

ರಸ್ಟ ರ ಂಗಳನ್ುು ಒಳಗ್ಗಯೀ ಹೆ ಂದಿರುವ ಸ ಕು ಸಂಖ್ಯಾಯ ಕೆ ೇಣೆಗಳನ್ುು ಐಸ ೇಲೇಶ್ನ್ 

ಕೆ ೇಣೆಗಳಾಗಿ ಮಿೇಸಲ್ಲಡಲ್ಾಗಿದ್ ಎಂಬ್ುದನ್ುು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸುವುದು. ರಸ್ಟ ರ ಂಗಳನ್ುು 

ಒಳಗ್ಗಯೀ ಹೆ ಂದಿರುವ ಕೆ ೇಣೆಗಳು ಇಲಾದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಾ ಕೆ ೇಣೆಗಳ ಇಡಿೇ ಸಾಲನ್ುು ಮತ್ುು 

ಅವುಗಳ ರಸ್ಟ ರ ಂಗಳನ್ುು ಐಸ ೇಲೇಶ್ನ್ ಬ್ಾಾಕ್ ಗಳಾಗಿ ಮಿೇಸಲ್ಲಡಬೇಕಾಗುತ್ುದ್. 

 

ಐಸ ೇಲೇಶ್ನ್ ನ್ಲ್ಲಾರುವವರಿಗೆ ಆಹಾರ, ನಿೇರು, ಔಷಧಗಳು ಮತ್ುು ಅಗತ್ಾ ವಸುುಗಳನ್ುು 

ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಈ ಕುರಿತ್ು ಯೇಜನ ಮತ್ುು ಕಾಯಾವಿಧಾನ್ವನ್ುು ರ ಪಸಬೇಕಾಗುತ್ುದ್. 
 

ಸ ೇಂಕಗೆ ಒಳಗಾದವರು, ಆದರ ರ್ಾವುದ್ೇ ರ ೇಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಲಾದ್ೇ ಇರುವವರು ಹಾಗ  

ತ್ತೇವರವಲಾದ ರ ೇಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ುು ಹೆ ಂದಿರುವವರ ಆಮಾಜನ್ಕದ ಪರ್ಾಾಪುತ 

(ಸಾಾಚ್ುರೇಶ್ನ್) ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಲು ಪಲ್ಪಸ ಆಕಸಮಿೇಟ್ರ್ ಗಳು ಸಹಕಾರಿರ್ಾಗಿವ. ಇವುಗಳು ಲಭಾವಿವ 

ಮತ್ುು ವೈದಾಕೇಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದನ್ುು ಬ್ಳಸುತ್ತುದ್ಾದರ ಅರ್ಥವಾ ಐಸ ೇಲೇಶ್ನ್ ನ್ಲ್ಲಾರುವ 

ಪರತ್ತ ವಾಕುಗೆ ಇವುಗಳನ್ುು ನಿೇಡಲ್ಾಗಿದ್ ಎಂಬ್ುದನ್ುು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸುವುದು. 

 

ಐಸ ೇಲೇಶ್ನ್/ ಸ ೇಂಕಗೆ ಒಳಗಾದವರ ಜ ತ ತ್ಳುಕುಹಾಕಕೆ ಂಡಿರುವ ಕಳಂಕದಿಂದ ಅವರನ್ುು 

ದ ರವಿಡುವುದಕಾ್ಗಿ ಎಲಾರಲ ಾ ಅರಿವನ್ುು ಮ ಡಿಸುವುದು. ಸಹವತ್ತಾಗಳ ಮತ್ುು 

ವೃತ್ತುಪರ ಆಪು ಸಮಾಲ ೇಚ್ನಯ ಸಹಕಾರ ದ್ ರಯುತ್ತುದ್ ಎಂಬ್ುದನ್ುು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸುವುದು. 

 

ಒಂದುವೇಳೆ ಹಾಸಟಲು ಕಾಸಟರ್ ಆಗಿ ಪರಿವತ್ಾನ ಹೆ ಂದಿದಲ್ಲಾ, ಇಡಿೇ ಹಾಸಟಲನ್ುು ಕಂಟೇನ್ 

ಮಂಟ್ ವಲಯವಾಗಿ ಘ ೇಷಿಸಬೇಕಾದಿೇತ್ು. ಇಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಾ ಹಾಸಟಲ್ಲಗೆ ಅಗತ್ಾ 

ವಸುುಗಳ ಪೂರೈಕೆ  ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ ನ್ಡೆಯುತ್ತುದ್ ಎಂಬ್ುದನ್ುು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸುವುದು.  

 

ನಿವಾಸಿಯಬ್ಬರಲ್ಲಾ ಸ ೇಂಕು ಕಂಡುಬ್ಂದ್ಾಗ ಅವರ ಕೆ ೇಣೆ/ವಿಭಾಗ/ಕಟ್ಟಡವು ಸ ೇಂಕು 

ನಿವಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ುಿ ಅದನುೂ ಸವಚ್ಛಗ್ಗಯಳಿಸುವ ಸ ಕು ವಾವಸಥಯನ್ುು ಮಾಡಲ್ಾಗಿದ್ 

ಎಂಬ್ುದನ್ುು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸುವುದು. 

 

ನಿವಾಸಿಯಬ್ಬರಲ್ಲಾ ಸ ೇಂಕು ಕಂಡುಬ್ಂದ್ಾಗ ಅವರ ಸಂಪಕಾಕೆ್ ಬ್ಂದವರ ಜಾಡು ಪತು ಮತ್ುು 

ಪರಿೇಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಸಥಳಿೇಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವುದಕಾ್ಗಿ ಪರತ್ತಯಂದು ನಿದಿಾಷಟ ಕೆ ೇಣೆಯ 

ನಿವಾಸಿಗಳ ಕುರಿತ್ ಮಾಹಿತ್ತ ಲಭಾವಿದ್ ಎಂಬ್ುದನ್ುು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸುವುದು.  
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6.4    ನಿವಾಸಿಯಬ್ಬರಲ್ಲಾ ಸ ೇಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟಲ್ಲಾ 

ನಿವಾಸಿಯಬ್ಬರಲ್ಲಾ ಸ ೇಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟಲ್ಲಾ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಕರಮಗಳನ್ುು ಕೆೈಗೆ ಳುಬೇಕಾಗುತ್ುದ್: 

• ಸಥಳಿೇಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತ್ತ ನಿೇಡುವುದು. 

• ನಿವಾಸಿಯನ್ುು ಕೆ ೇವಿಡ್ ಆರೈಕೆ ಕೆೇಂದರ/ ನಿಯೇಜತ್ ಕೆ ೇವಿಡ್ ಆರ ೇಗಾ ಕೆೇಂದರ/ ನಿಯೇಜತ್ ಕೆ ೇವಿಡ್ ಆಸ್ತರಗೆ 

ಸಾಗಿಸಲು ಅರ್ಥವಾ ಸಥಳಿೇಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾಗಾದಶ್ಾನ್ದಂತ ವಾಕುಯನ್ುು ಹಾಸಟಲ್ಲನ್ಲ್ಲಾಯೇ ಐಸ ೇಲೇಶ್ನ್ ನ್ಲ್ಲಾ 

ಇರಿಸಲು ಸಹಕಾರ ನಿೇಡುವುದು. ಅವರ ಅಗತ್ಾತಗಳನ್ುು ಪೂರೈಸಲು ಸಹಕರಿಸುವುದು. 

• ಸ ೇಂಕಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ವಾಕುಯು ಬ್ಳಸಿದ ಕೆ ೇಣೆ ಮತ್ುು ವಿಭಾಗವನ್ುು ಸ ೇಂಕು ನಿವಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದು. 

• ಸಂಪಕಾದ ಜಾಡು ಪತು ಹಚ್ುಲು ಸಥಳಿೇಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವುದು. 

• ಪಾರರ್ಥಮಿಕ/ಪರ ೇಕ್ಷ ಸಂಪಕಾಗಳನ್ುು ಕಾವರಂಟೈನ್ ನ್ಲ್ಲಾ ಇಡಲು ಮತ್ುು ಅವರ ಅಗತ್ಾತಗಳನ್ುು ಪೂರೈಸಲು ಸಥಳಿೇಯ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನಿೇಡುವುದು. 

• ಚಾಲ್ಲುಯಲ್ಲಾರುವ ಮಾಗಾಸ ಚಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ಚ್ಲನ್ವಲನ್ಗಳ ಮೇಲ ವಿಧಿಸಲ್ಾಗುವ ನಿಬ್ಾಂಧಗಳನ್ುು ಜಾರಿಗೆ ತ್ರುವುದು. 

• ಸಥಳಿೇಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ರಾಜಾ/ಕೆೇಂದರ ಸಕಾಾರದ ಎಲ್ಾಾ ಮಾಗಾಸ ಚಿಗಳನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸುವುದು. 

 

7. ಹೆಚ್ುುವರಿ ಟಿಪ್ಣಿಗಳು 

 

ಈ ಮಾಗಾಸ ಚಿಗಳನ್ುು, ಈ ದ್ಾಖಲಯನ್ುು ಸಿದಧಪಡಿಸುವ ದಿನ್ದಂದು ಇದದ ಪರಿಸಿಥತ್ತಯನ್ುು ಆಧರಿಸಿ ಪಟಿಟ ಮಾಡಲ್ಾಗಿದ್. 

ಎಲ್ಾಾ ಸಂದಭಾಗಳಲ್ಲಾಯ , ಈ ಮಾಗಾಸ ಚಿಗಳಿಗಿಂತ್ಲ  ಎಲ್ಾಾ ಸಥಳಿೇಯ/ರಾಜಾ/ಕೆೇಂದರ ಸಕಾಾರದ ಮಾಗಾಸ ಚಿಗಳಿಗೆೇ 

ಮೊದಲ ಆದಾತ ನಿೇಡಬೇಕಾಗುತ್ುದ್.  

 

ಕೆ ೇವಿಡ್ – 19 ಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತ ಅಜೇಂ ಪ್ರೇಮ್ ಜ ಫೌಂಡೆೇಷನ್ ಸಮುದ್ಾಯಗಳು, ಸಹಭಾಗಿ ಸಂಸಥಗಳು ಮತ್ುು ಸಕಾಾರಗಳಿಗೆ 

ಸಹಕಾರ ನಿೇಡುತ್ುಲೇ ಬ್ಂದಿದ್. ನ್ಮಮ ಕೆಲಸದ ಕುರಿತ್ ಮಾಹಿತ್ತಯನ್ುು https://www.azimpremjifoundation.org ಮ ಲಕ 

ಆನ್ ಲೈನ್ ನ್ಲ್ಲಾ ಪಡೆಯಬ್ಹುದು ಹಾಗ  ಈಮೇಲ್ಪ ವಿಳಾಸ covid19@azimpremjifoundation.org ಮ ಲಕ ನ್ಮಮನ್ುು 

ಸಂಪಕಾಸಬ್ಹುದು. 

https://www.azimpremjifoundation.org/

